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Editorial

Vždycky když v tiskárně vyzvedáváme balíky čerstvě 
vytištěných časopisů, je to pro nás v redakci malé ví-
tězství. Nervák kolem uzávěrky je ten tam, nikdo už se 
nebojí zvednout vyzvánějící telefon, svět je zase bá-

ječnej. S tímto číslem se navíc v mém případě dosta-
vil i klid a úleva/únava – jako šéfredaktorka totiž kon-
čím. A i když se mi asi bude po Hybris stýskat, člověk se 
přeci jen rád nechá pro změnu opečovat někým jiným, 
konkrétně tedy novou šéfredaktorkou Bárou Etlíkovou. 
Takže jaký byl ten předchozí ročník?

S Hybris je to jako se vším – něco se povede a něco zas ne. 
Za ten poslední rok jsme dokázali zaměřit časopis výhrad-
ně jen na dění na škole nebo třeba uvést první scénické 
čtení pod jeho hlavičkou (a pracujeme na dalším). Máme 
také nové webové stránky www.hybris.cz. Můžete se 
na nich zapojit do diskuze pod jednotlivými články a vy-
jádřit svůj názor na text, inscenaci či danou tématiku. Tak 
vstupte s námi i mezi sebou do otevřené diskuze a napiš-
te nám něco od srdce nebo i od plic!

Mně navíc působení v redakci Hybris přineslo i spoustu 
nových kamarádů. Jsou jimi zejména Kamarádi z prérie, 

komiks z počátku devadesátých let v tvrdých deskách, 
jenž se díky svým bezkonkurenčním mírám stal ideální 
podložkou pod notebook za nedělních nocí strávených 
v peřinách četbou textů pro Hybris. A také jsem celý rok 
žasla nad schopnostmi nejlepší zástupkyně šéfredaktor-
ky na světě Petry Láskové, která měla vždycky pravdu 
a držela se mnou - navzdory mé protivné povaze - v dob-
rém i ve zlém.

Otrlé čtenáře Hybris ještě upozorním na některé člán-
ky, a pak už bude moje šéfredaktorská funkce defi nitiv-
ně passé. Ti, kteří teoretické spisy moc nečtou, ale rádi 
to předstírají, by rozhodně neměli minout recenzi knihy 
Pavla Janouška Černá kočka aneb Subjekt znalce v myš-

lení o literatuře a jeho komunikační strategie, kterou 
napsala Hanka Lehečková. Ti, kteří moc nechodí do di-
vadla, ale rádi to předstírají, nechť si pečlivě pročtou re-
cenze inscenace Pitínského slovníku, jejichž autorkami 
jsou Petra Lásková a Bára Etlíková. Ti, kteří moc nechodí 
do školy, ale rádi to předstírají, by se měli podívat na roz-
hovor s naší novou děkankou Doubravkou Svobodovou. 
No a vy ostatní si prostě přečtěte (jako vždy) všechno…

Adéla Vondráková
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Stáří není 
jen otázka 

věku
Zdenka Horčicová

Začíná léto. Období, které svádí k dovádění, hrám, zá-
letům a změnám. Vždyť kdy jindy máme šanci změnit 
svůj život než právě pod hřejivými slunečními paprsky 
žehnajícími našim mnohdy nejistým krokům. Končí léto. 
Většina našich přání zůstává nevyplněná, hry se dohrá-
ly, letní lásky zalétly zpět do svých hnízd a změnám od-
zvonilo. Všechno je zase tak jako dřív. I my jsme stejní, 
jen o něco zoufalejší.

Turgeněvovu hru Měsíc na venkově vykreslující takřka če-
chovovskou atmosféru letního venkovského sídla adapto-
vala Tereza Verecká, Jaroslava Šiktancová a kolektiv herců 
čtvrtého ročníku Katedry činoherního divadla pod ná-
zvem Letovisko. Jak název napovídá, setkáváme se zde 
s různými charaktery, které v omezeném čase bojují za své 
štěstí. Někteří přijíždějí jen na léto, jiní zůstávají. Někteří 
se milují, jiní se nenávidí nebo na sebe žárlí. Někteří touží 
po klidu venkova, jiní po ruchu města. Někteří mají velké 
sny a ideály, jiní nevěří nikomu a ničemu. Ostatní potře-
bují vzletná slova a moudré knihy, zatímco jiní si vystačí 
s tím, co je život naučil. A vždy je mezi nimi nějaký lékař.

Paní domu - a zároveň hlavní postavou - je Nataša 
(Josefína Voverková), která se v manželství očividně 
nudí a hledá rozptýlení jednak u stálého hosta Rakitina 
(Michal Balcar), jednak u „přechodného, letního“ učitele 
Beljajeva (Michal Necpál). Natašin manžel Islajev (Ondřej 
Vacke) je Rakitinovým nejbližším přítelem a podezřele 
blízký vztah své ženy s Rakitinem nevnímá nijak fatálně – 
jeho důvěra v čestnost nejlepšího přítele i volbu své ženy 
je neochvějná. Do Rakitina je zamilovaná i Islajevova se-
stra Anna (Izabela Firlová), z čehož pramení notná dávka 
zatrpklosti vůči Nataše, zejména pokud jde o narážky na 
její blížící se třicáté narozeniny. Do učitele Beljajeva je ale 
zamilovaná i Natašina schovanka Věra (Marie Radová), 
o jejíž srdce usiluje podivín Pigasov (Vojtěch Bartoš). Na 
panství přebývá i energická Káťa (Tereza Krippnerová), 
jejíž osamělost se mění v posedlost muži, a přísná uči-
telka německého jazyka Alexandra Schaf (Iva Holubová), 
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která v lásku už nedoufá a snad v ni ani nevěří. Stálým 
hostem je rodinný přítel, žoviální lékař se sklony k prag-
matismu Špigelskij (Marek Mikulášek).

Úprava textu vychází ze záměru oživit a rytmizovat jazyk, 
přiblížit jej tak dnešnímu divákovi a zároveň dát prostor 
hercům, aby demonstrovali své pohybové dovednosti, 
aniž by je v tom zbytečně zatěžoval předepsaný text. 
Přes všechny snahy jsou ale repliky v některých pasážích 
stále příliš literární a retardující. Promluvy postav jsou 
v těchto místech pak jaksi vytržené z běhu inscenace – 
tempo povážlivě klopýtne a replika se stává neobratnou 
a v daném kontextu nepřirozeně rozvláčnou, a tedy 
rušivou, popř. proplyne jakoby mimochodem a zaniká. 
Celek pak působí značně nevyrovnaným dojmem. 
Tvůrci nám předkládají téma marnosti našich tužeb, 
narážejí na neschopnost postav nalézt v sobě dostatek 
odvahy překročit propast a změnit svůj život, způsob, 
jakým tak činí, ovšem s obsahem tohoto sdělení příliš 
nekoresponduje. Důraz je v případě Letoviska položen na 
fyzické akce probíhající mezi určitou dvojicí postav a na 
individuální budování jednotlivých charakterů nezbývá 
příliš mnoho prostoru. Toto zobecnění je opodstatněné 
v případě komiky pramenící z pohybového vyjadřování 
postav, ovšem společně s melancholicky laděným závěrem 
vytváří podivný kontrast.

Pohybová složka herecké akce je postavena z velké 
části na improvizaci, která je uskutečňována formou 
jakýchsi partnerských her. Stáváme se tak svědky 
vcelku zábavných variací, v nichž herci prezentují 
svou vzájemnou fyzickou sladěnost. Ony hry mohou 
připomínat jednak praktiky commedie dell’arte, jednak 
chování některých druhů živočišných, ať jde o tokající 
tetřevy, zápasy o samičku či vymezování teritoria. Cílem 
je dostat protivníka do pozice, v níž nad ním bude mít 
dominující postava moc, položit ho na lopatky, podmanit 
si jeho psýché i fysis, nebo alespoň jedno z toho. A to 
jakýmkoli způsobem – od slovních hříček po prostocviky. 

Tyto drobné improvizační hry, které bychom možná mohli 
nazvat kroužením, by měly být pilířem inscenace, měly 
by demonstrovat dovednosti, které si posluchači herectví 
osvojili během studia. Bohužel se zdá, že základní atribut 
improvizace, který činí takové počínání atraktivním, 
tedy její proměnlivost, je největším kamenem úrazu. 
Ve výsledku to totiž s onou improvizací není tak horké. 
Čtvrtému ročníku nelze upřít jistou pohybovou zdatnost, 
nápaditost a schopnost pohotově reagovat na jednání 
svých hereckých partnerů, ovšem hovořit o improvizaci 
v případě, kdy je text stabilní a mírně se liší pouze fyzické 
akce, které jej doprovází, je poněkud nadsazené. Navíc 
se ony pohybové etudy, alespoň co lze usuzovat ze dvou 
repríz, až příliš rychle začaly fi xovat. Jsou sice vtipné 
a výstižně dokreslují atmosféru probíhajícího dialogu, 
nicméně již nejsou improvizované. Komika pramenící 
z těchto více či méně improvizovaných etud je místy 
až obhroublá a líbivost založená na oné proklamované 
improvizaci válcuje kvality textu.

Ústředním motivem, kterému odpovídá i výše zmíněná 
forma kroužení, jsou trable s láskou. Všechny postavy po ní 
touží, ale buď se zamilují do nesprávné osoby, nebo jejich 
láska není opětovaná. Nemohou si vybrat mezi dvěma 
(nedej bože třemi) osobami. Volí sňatky z rozumu anebo 
se jednoduše nudí. Zkrátka se ukazuje, že bez ohledu na 
věk, nikdo není se svým životem spokojený a všechno 
je vždycky jinak, než jsme si představovali. Protože 
(jak naznačuje postava Káti) co se do třiceti nestane, 
to už nemá šanci se stát. Jenže co teď se životem? Má 
ještě cenu bojovat za to, co jsme chtěli, nebo je lepší to 
rovnou vzdát? Postavy v Letovisku propadají beznaději. 
Za zvuků ohňostroje vypáleného na oslavu Natašiných 
třicátých narozenin jim dochází, že jedinými hybateli 
svých vlastních osudů jsou ony samy. Ovšem nalézt 
v sobě dost odvahy na změnu se jim nedaří. A tak vše 
končí stejně, jako začalo - všichni jsou nešťastní a nikdo 
není schopen se své zoufalé situaci postavit. Melancholie 
pozvolna prostupuje atmosféru v Letovisku a podzim 
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přebírá otěže. Z letních lásek, které se mohly proměnit 
v ty osudové, zůstává jen mlhavá vzpomínka. Z velkých 
plánů sešlo. Návštěvníci se vydávají vstříc svému štěstí 
a život na venkovském sídle se vrací do starých kolejí. 
Nezbývá, než se s tím smířit.

Verecká, Šiktancová a kolektiv podle I. S. Turgeněva: 

Letovisko

Překlad: Alena Morávková

Režie: Jaroslava Šiktancová

Dramaturgie: Tereza Verecká

Scénografi e: Andrijana Trpković

Asistence scénografi e: Dominika Lippertová

Kostýmy: Petra Řežábková a Andrijana Trpković

Produkce: Barbora Mitošinková, Šárka Vítovcová, 

Petra Náhlíková

Grafi cká úprava: Zuzana Bitalová

Hlasová spolupráce: Zdeňka Sajfertová

Pohybová spolupráce: Michal Necpál

Hudební spolupráce: Dušan Navařík, Marek Mikulášek

Hrají: Michal Balcar, Vojtěch Bartoš, Izabela Firlová, Iva 

Holubová, Tereza Krippnerová, Marek Mikulášek, Michal 

Necpál, Marie Radová, Ondřej Vacke, Josefína Voverková

Psáno z  premiéry 26. září 2013 v Divadle DISK.

glosa

Přednáškoví fejsbuci, nepřítomní pohledové a notoričtí proplouvači okupují všechny učebny. Potkáváme je na chod-

bách, v DISKu, mezi našimi přáteli. Je to zvláštní živočišný druh, který se v posledních letech rozšířil geometrickou 

řadou a hrozí jeho invaze. Znepokojuje mě, že škola zatím neučinila žádná opatření proti této situaci. Osobně se do-

mnívám, že ultrazvuková rušička nebo kompletní deratizace nejsou dlouhodobým řešením - akademická půda je to-

tiž přirozeným životním prostředím těchto škůdců a ti se na ní dokážou pohybovat s mnohem větší obratností než 

kdokoliv z nás. Navrhuju tedy strategický ústup. Škola by se měla přestěhovat na jiné místo, nejlépe někam do hor, 

kde nebude dobrý signál. Na půdě bývalé DAMU si začne tento druh tvořit reálné nory namísto těch metaforických 

a bude žít v hojnosti, klidu a míru. Vyzývám proto vedení naší fakulty: nehrajte si na hrdiny a ustupte silnějšímu dru-

hu – jedině tak zachováte ten svůj.

Hana Lehečková
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Prázdniny 
na vsi

Karolína Macáková

Dřevěné molo vedoucí k vodě, pestrobarevné oblečení 
a ospalá nuda. Je parné léto, kdekdo se svléká do pla-
vek a chystá se oslava třicátých narozenin. Přesto se ni-
komu nechce přemýšlet nad dárkem. Pobyt na letním 
sídle obvykle vnímáme jako krátkou mezipauzu, která 
nám pomáhá nabrat dech a sílu na to, co přijde potom. 
V Letovisku, jak se jmenuje nejnovější inscenace Katedry 
činoherního divadla, je tomu podobně. Každý, kdo se 
zde octne, se na chvíli zastaví. A spíše než ohlížet se do-
zadu se vyplatí hledět před sebe a přemýšlet, co bude, 
až… Až odsud odjedeme? Až se sem opět vrátíme? A chce 
se nám sem vůbec vracet? V každém letovisku to přece 
během sezóny žije, a pak se stává zapomenutým místem 
čekajícím na znovuoživení. 

Stejně jako první premiéra ročníku (Dvacet tisíc stránek 

švýcarského autora Lukase Bärfusse), je i tato inscenací 
nového textu. Rozdíl je v tom, že Letovisko je úpravou 
již existující divadelní hry. Dramaturgyně Tereza Verecká 
ji napsala přímo pro své herecké spolužáky a vychází v ní 
ze základních dramatických konfl iktů Turgeněvova Měsíce 

na vsi. Spoluautorkou textu byla hlavní pedagožka roční-
ku Jaroslava Šiktancová, která Letovisko také režírovala. 
Rozvrstvení postav i dramatický děj je v něm v podstatě 
stejný jako v klasikově dramatu, došlo jen k několika úpra-
vám způsobeným mimo jiné věkovým rozložením roční-
ku. Dialogy jsou tedy sice přepsány, ale situace zůstávají 
totožné a motivace postav se také nijak zásadně nemění. 

Jednotliví obyvatelé letoviska se ke svým životům a vi-
dině změny staví poměrně rozmanitě. Na počátku před-
stavení nastupují na scénu jako rovnocenné články je-
diného řetězce, tedy v souvislé řadě. Startovní pozice je 
stejná pro všechny. Již během svého představování však 
naznačují první konfl ikty a skryté střety. Odlišná stano-
viska postav se pochopitelně často prolínají s přístupem 
herců a tím, jak s nimi pracují. Hrají si s jejich formová-
ním – někdy jejich jednání ukazují z komického nadhle-
du, jindy je předkládají jako problém, jehož posouzení 



recenze

8

je na divácích. Tímto způsobem pracují po celé předsta-
vení a na situace reagují při každé repríze trochu jinak. 
Divák, který inscenaci zhlédl a netuší nic o tom, jak byla 
nazkoušena, může odhadovat, že bylo využito meto-
dy improvizací a jednotlivé etudy byly propojeny pevně 
daným textem. V dialozích proto herci variují zejména 
mimiku či pohyb. Jednou začnou na scéně tančit, po-
druhé skákat po jedné noze, jindy parodují mimiku part-
nera. Některé nápady jsou originální, jiné poměrně všed-
ní, herci se ale vždy snaží přijít s něčím novým a svým 
pohybem v prostoru dát mluvené situaci nový rozměr. 

Není zcela jasné, zda je herecké jednání fi xováno pro kaž-
dou jednotlivou reprízu, nebo vzniká i přímo na jevišti. Dle 
divácké zkušenosti ze tří různých představení však sou-
dím, že mají herci režisérkou daných několik ustálených 
typů reakcí, které různě kombinují. Interakce je někdy 
okamžitá, jindy smluvená. Pro každou situaci tak znají 
dopředu několik možností řešení, z nichž vybírají tu nej-
vhodnější. Některé ze situací mají (zřejmě i vlivem své ob-
liby u obecenstva) navrch a jsou hrány opakovaně beze 
změn. Režisérka zřejmě velkou měrou pracovala s invencí 
herců a konkrétními nápady, jejichž kvalita je ale kolísavá 
a někdy se vzájemně příliš nedoplňují. Také proto se může 
stát, že jsou na sobě některé výstupy nezávislé, jakkoli 
by měly v zájmu děje logicky vyplývat jeden z druhého. 

Koncepci konkretizuje scénografi e Andrijany Trpković. 
Jeviště rámuje napodobenina dřevěné lávky a hrací pro-
stor mají herci na podlaze zřetelně označený. Scéna pak 
působí jako neustále se měnící obraz a lze ji vnímat jako 
pohyblivé výjevy z vesnického života. Kromě toho je pro-
storná a poměrně jednoduše řešená – ze tří stran ji obíhá 
podobná, jen o něco větší lávka, se kterou herečtí před-
stavitelé často manipulují. Schovávají se jeden před dru-
hým, přestože příliš není kam, házejí si klacky (či prkna, 
zkrátka co se naskytne) pod nohy, kličkují… V pravém 
rohu scény na okraji lávky se nachází průhled do nezná-
ma. Diváci tam nedohlédnou, tento motiv však mohou 

číst jako příslib a pohled do nejasné budoucnosti. Kolem 
toho, co bude, se totiž točí všechno, přestože to málo-
kdo vyřkne. Všichni se bojí, že by narušili svůj momen-
tální status, nebo zkrátka do vysněné budoucnosti utí-
kají před vlastním údělem. Vzhled scény tak podporuje 
domněnku, že je zde v letovisku vše prchavým okamži-
kem, který může změnit život, ale také nemusí zname-
nat vlastně vůbec nic. 

Za zmíněnou „dělicí čárou“, jejíž překročení znamená 
pro herce výstup z Islajevovic panství i z role, se nachá-
zí řada židlí, na kterou usedají a sledují počínání ostat-
ních, kteří právě rozehrávají situace. Na jejich jednání 
reagují většinou drobnou, ale postřehnutelnou změnou 
v mimice – úsměvem či úšklebkem. Dva neslučitelné 
světy – svět herců a svět jejich postav – evokují, že se 
herci od postav učí, jak nakládat se životem. Mají mnoho 
možností zvenčí posoudit, zda to či ono jednání vedlo 
ke správným důsledkům, ale nahlas neříkají nic. A dějo-
vá linie, přestože se oproti Turgeněvovi příliš nemění, je 
výrazně obohacena oním vědomím, že postavy – herci 
nahlížejí své soky v lásce i přátele jako klíčovou dírkou. 
Přestože z rolí v podstatě vystupují, jistá část jejich jed-
nání nás stále nechává na pochybách, kolik z postavy 
toho v nich zůstalo.

Jednotliví herečtí představitelé pracují se svými charak-
tery rozdílně. Michal Balcar jako Natáliin milenec Rakitin 
svou postavu očividně shazuje a dělá si z ní legraci. 
Marie Radová v roli mladé schovanky Věry je roztomile 
dívčí, a přitom ne dětinská. Jediným jejím problémem 
je, že někdy balancuje na hranici mladé dívky z penzio-
nátu Turgeněvovy doby a dnešní teenagerky. Patrné je to 
zejména na rychlých změnách rétoriky, jež jejímu jinak 
přesvědčivému výrazu ubírají na komplexnosti. Oba zmí-
nění fungují velmi dobře v interakci s mladým studen-
tem Beljajevem Michala Necpála. Ten jej formuje jako 
rádoby intelektuála, který ve skutečnosti dbá (podob-
ně jako pán domu Islajev) především o kulturu svého 
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těla. Věře učaruje svou nenuceností a okouzlující je na 
něm právě to, že je o tolik přízemnější a méně strojeně 
ušlechtilý než původní Beljajev z Turgeněvova dramatu. 
Jeho společné scény s Rakitinem diváky baví – tito dva 
se neustále předhánějí ve svých dovednostech, vystavu-
jí na scéně svá těla a soupeří v posilování. Starší Rakitin 
prudce zaostává a se svou prohrou se nechce v žádném 
případě smířit. Ve výstupech s Věrou je Beljajev naopak 
citlivým mladým mužem, přestože za ním cítíme trochu 
chladného nadhledu nad situací.

A protože Věřina platonická láska k Beljajevovi nedo-
jde naplnění - stejně jako touhy a přání Natálie, Anny 
a mnohých dalších - spěje tato věčná paralela ke svému 
konci. V tomto případě je jím konec představení a osla-
va Natáliiných narozenin. Po ní již nezbývá nic jiného, 
než aby se každý znovu vydal po svém. Tempo předsta-
vení se se závěrem zpomaluje. Obrazy se již nestřídají 
se stejnou intenzitou, naopak se zdá, že se vše ustalu-
je, pohyb se zdá být fi xovaný. A protože náhle chybí to, 
co celou inscenaci pohánělo, vše upadá do nekonečné 
nudy. Necítíme smutek ani soucit s postavami – zřejmě 
i proto, že víme, jak se herci k postavám celou dobu sta-
věli a s jakým nadhledem je budovali. Proč bychom měli 
litovat ty, kteří si za statičnost svých osudů mohou sami, 
protože se vlastně příliš nesnaží hnout z místa? Natálie 
cítí, že ani třicetiny nebudou tím osudovým zlomem, 
který něco změní, a to samé napadá i ostatní. S ohňo-
strojem nad hlavami se ujišťují o tom, že se věci i lidé 
vrací tam, odkud přišli, případně někam, kam snad ani 
nechtěli. Další rok bude dlouhý a všichni mají mnoho 
času zvyknout si na své životní role. 

Bylo by snadné poznamenat, že to tak má být. Asi ano, 
přesto se vkrádá otázka, co si z této útržkovité přehlídky 
vlastně odnést. Vědomí, že si každý vybral nějakou cestu 
a mnozí proti své vůli, nám nestačí. Jednotlivá ozvláštně-
ní scén nebyla zas tak zvláštní, abychom se nad nimi po-
zastavili déle než na krátký okamžik. A proto při vší své 

zábavnosti působí barevné obrázky z Letoviska roztříště-
ně a koncepce nedotaženě. Což říkám s plným vědomím 
toho, že to může být při příští repríze jinak. 

Verecká, Šiktancová a kolektiv 

podle I. S. Turgeněva: Letovisko

Režie: Jaroslava Šiktancová 

Dramaturgie: Tereza Verecká 

Scénografi e: Andrijana Trpković

Asistent scénografi e: Dominika Lippertová 

Kostýmy: Petra Řežábková a Andrijana Trpković

Produkce: Barbora Mitošinková, Šárka Vítovcová, Petra 

Náhlíková 

Hrají studenti 4. ročníku KČD: Izabela Firlová, Iva 

Holubová, Michal Necpál, Ondřej Vacke, Tereza 

Krippnerová, Josefína Voverková, Vojtěch Bartoš, 

Michal Balcar, Marek Mikulášek, Marie Radová.

Premiéra 26. září 2013 v Divadle DISK. 

Psáno z repríz 29. září a 13. listopadu 2013.
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V parku 
pokojíček

Petra Lásková

Všecky hry, všecky prózy, všecka poezie, různé švan-
dy a hrůzy - no, prostě Všecko napsané1 Jana Antonína 
Pitínského se skrývá ve dvou částech, jednom intru 
a jednom epilogu jedné absolventské inscenace s ná-
zvem Pitínský slovník. Režisér, autor úpravy a pedagog 
Braňo Mazúch čerpal právě z díla tohoto předního čes-
kého dramatika a režiséra. Půjčuje si nejen témata, scény, 
dialogy, slova a slovíčka, postavy a postavičky, ale hlavně 
smutky, radosti a jiné nálady. Všecko to pečlivě rozebírá, 
rozkládá a rozhazuje po scéně, aby to pak s dětskou hra-
vostí nedočkavě poskládal do nového tvaru. 

Všecko to hrou i začíná. Táborovou. Ve stanech s dřevě-
nou podstavou si za svitu baterek povídají Pitínského po-
stavy. Povídají šeptem, povídají páté přes deváté, stejně 
jako děti po večerce na táboře. Nevidíme nikoho a ne-
slyšíme všecko. Jen útržky, které se vzájemně proplétají 
a doplňují. Průvodcem nám v tomto zdánlivě nesmyslném 
světě budiž František (Jan Čtvrtník). František z Parku, 
který na své cestě životem v parku ztroskotal, a tak v něm 
žije a zažívá mnohé. Je tichým svědkem trápení nešťastně 
zamilované Elišky (Daniela Šišková), kterou si namlouvá 
stejně nešťastný Jirka (Patrik Holubář). Tichý František se 
stává obětí fi lharmoniků Ríši (Martin Dědoch) a Eduarda 
(Vladimír Polívka), kteří nehrají na žádný nástroj, nýbrž si 
až kafkovsky hrají s ním samotným a svou zvrácenou po-
těchu rafi novaně halí do elegantních fraků. Promlouvá se 
skutečným andělem s lidskou podobou, Andělou (Pavlína 
Skružná), která je za svou dobrotu a bezelstnost (stejně 
jako František) odměněna útlaky dvou elegánů. Setkává 
se také s režisérem divadla běžného avantgardního typu 

Borisem (Michal Bednář), jenž mu na vyžádání povídá po-
hádku, kterou obyčejně říkává jen svým dětem. František 
ji poslouchá a usíná. A tak je dost dobře možné, že se mu 
to všecko jen a jen zdá…

1 Jan Antonín Pitínský: Všecko napsané, Větrné mlýny, 2010
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Všecko to Františkovo snění v první půli doprovází kapela. 
Písničky z Betléma na dobrou noc mu hrají Josef (Michal 
Bednář) a Marie (Tereza Volánková). Hrají o sobě samých, 
o své cestě a o tom, kdo je navštívil. Jejich koncert svým 
„kázáním“ prokládá Odpovědník (Bořek Joura), který di-
vákovi dává možnou odpověď na to, co je František zač. Je 
to snad on, o kom se bude jedinej příběh psáti, jak psáno 

jest ve svatý Bibli? Ten, který bude ovečky pást, chle-

ba rozdělovat a na těle ponese těžký kříž za nás všech-
ny? Je František ten z moci Boží vyvolený a my ostatní 
jeho pravou tvář, sílu a dobrotu nevidíme přes tak po-
vrchní věc, jako jsou roztrhané a špinavé hadry? Pro ta-
kového člověka musí být těžké své místo na zemi obhájit 
a uchránit se pádu mezi ty, jež co nevidět s ďáblem pů-

jdou krást. Ne náhodou dva díly inscenace rozděluje sym-
bolická třináctá část výmluvně nazvaná Pády. Jde čistě 
o fyzickou akci, kdy herci za hlasité hudby padají a ná-
sledně se škrábou zpět na nohy, aby se pokusili stát zpří-
ma, avšak tančit tak, jak někdo jiný píská. Náročnou cho-
reografi í (Dora Sulženko Hoštová) se, lapajíce po dechu, 
propadají do druhé poloviny inscenace.

Všecko se v té druhé části změní. V Parku se postaví 
Pokojíček, Františkův - do té doby relativně volný - pro-
stor se uzavře a on jinam nemůže. Z dřevených podstav 
stanů se vytvoří variabilní vyvýšený prostor a odklope-
ním víka jednoduše vzniká kuchyně - místo setkání rodi-
ny. Park a Pokojíček se v této druhé části proplétají; a stej-
ně jako se proměňuje prostor, prolínají a proměňují se 
i postavy. Z nevinné Anděly se stává zoufalá Linda (obě 
Pavlína Skružná) s mikrofonem v jedné ruce a s cigare-
tou v té druhé. Prostý František v ní ale skutečného andě-
la z první poloviny nepoznává. Coby opuštěná matka se 
Linda pokouší na Františka svalit všecku svou vinu a záro-
veň překřičet neustále plačící dítě, jež nemá otce. Měl by 
se snad o něm další příběh psáti? Je on snad další z boží 
vůle vyvolený? Stejně jako František? Na rozdíl od něj 
však ani nedostane šanci s lidmi promluvit. Vždyť dnes 
už ani poslouchat nechtějí. Neviňátko 21. století. Ač křičí 

sebevíc, nikdo ho neslyší, a tak zákonitě musí utichnout 
jednou provždy. Stejně jako Marie z Betléma prostupují-
cí se s Marií z Pokojíčku (obě Tereza Volánková). Ani pro 
ni není svět místem, kde by mohla skutečně žít, a tak 
se radši dobrovolně vzdává svého hlasu, kterým v první 
půli zpívala „hluchým“ lidem o lásce. Není ostatně sama, 
komu se hlasu nedostává. Josef se prolne s němou tváří, 
žlutým kanárem (obojí Michal Bednář), který prý umí jedi-
né slovo, německý člen určitý rodu mužského „der“, který 
sám o sobě vlastně vůbec nic neznamená. Tiše a s místy 
nechápavým pohledem pozoruje dění kolem sebe - ne-
tradiční rodinu lpící na tradicích. Matku (David Ryska) 
slepě věřící v autoritu Otce (Johana Matoušková), jenž 
rodině vládně kefírem vymytým mozkem, Lídu (Petra 
Majerčíková), která si domů poprvé přivede svého ná-
padníka Viktora, o poznání méně výřečného a více fyzic-
kého Odpovědníka, který ztratil víru i sám v sebe (oba 
Bořek Joura) a Marii, ztělesnění vnitřní lidské krásy a dob-
roty, jež se po několika letech rozhodne opustit své tiché 
a dobrovolné vězení dětského pokojíčku. Napětí by se 
- nožíkem se srnčím kopýtkem - dalo krájet.
 
Všecko je to obratně oblečené do scény a kostýmů (Jitka 
Pospíšilová), které všem těm proměnám a prostupům 
sluší. Kostýmy pomáhají orientovat se v tom, jaká po-
stava vstoupila do které. Proměna Anděly v Lindu je 
například díky tak jednoduchému a přesto funkčnímu 
triku, jako je poloviční vysvlečení z šatů s péry, všeří-
kající. Táborové stany všemu dodávají dětskou naivitu 
a v kombinaci s hrátkami Ríši a Eduarda ve stylu fi lmu 
My funny games tvoří mrazivý kontrast. Nedílnou sou-
částí je hudba (Jan Čtvrtník a kolektiv) neméně se podí-
lející na těchto kontrastech. Líbivé melodie v první po-
lovině dokreslují zoufalé bloudění životem, v té druhé 
agresivní hra na bicí evokuje křik dítěte. Hudebně a po-
hybově nadaní herci se v koláži, postavách a situacích 
pohybují s naprostou přesností a přehledem. Je znát, že 
s dílem J.  A. Pitínského strávili víc než dva měsíce zkou-
šení v Disku, že se s ním pod pedagogickým vedením 
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o pádu a o hledání síly k novým začátkům, které se nemu-
sí povést. Všecko je to hravé, milé a hezké, zároveň děsivé 
a kruté. Nemusíte vědět, že pravé jméno Jana Antonína 
Pitínského je Zdeněk Petrželka a nemusíte ho ani tušit 
v postavě bloudícího Františka. Nepotřebujete mapu, 
abyste se neztratili v Parku či v Pokojíčku. Nemusíte mít 
slovník, abyste Pitínského postavám rozuměli, i tak je 
možné je chápat. Pitínský slovník odvážně hraje přede-
vším atmosférou, věcí tak nevyzpytatelnou, neuchopitel-
nou a křehkou, že vás bohužel může i totálně minout. Ale 
když se to všecko povede, stojí to za to. 

Takže: ty co jsi nikdy neplakal, ty, co nevíš, jak se smát, 

ty, co jsi celej život spal, pojďte se podívat!

Jan Antonín Pitínský, Braňo Mazúch: Pitínský slovník

Úprava a režie: Braňo Mazúch

Scéna a kostýmy: Jitka Pospíšilová

Hudba: Jan Čtvrtník a kolektiv

Pohybová spolupráce: Dora Sulženko Hoštová

Produkce: Aneta Ruttenbacherová, Zuzana Veselá, 

Hanuš Jordan

Grafi cká stránka: Zuzana Bitalová

Projekce: Jonáš Svatoš

Hrají: Jan Čtvrtník, Pavlína Skružná, Michal Bednář, 

Johana Matoušková, Daniela Šišková, Patrik Holubář, 

David Ryska, Tereza Volánková, Bořek Joura, Petra 

Majerčíková, Martin Dědoch, Vladimír Polívka

Premiéra 3. května 2013 v Divadle DISK. 

Psáno z premiéry 3. května a reprízy 1. října 2013.

Braňa Mazúcha a Jiřího Havelky v rámci klauzur ve tře-
tím ročníku už setkali. I díky tomu se na první pohled 
nesourodé jednotlivosti spojí v celek. Celek, který drží 
pohromadě i stylizovaná herecká vyrovnanost. Snad 
o něco větší díl divácké pozornosti si pro sebe kradou 
obyvatelé Pokojíčku. Tato Pitínského hra, ač zkratkovi-
tě, zaujímá ve výsledném tvaru nejvíce místa. Herci tak 
mají větší prostor pro práci na postavě a jejím vývo-
ji. Nejvýraznějších diváckých reakcí se dostává Johaně 
Matouškové a Michalu Bednářovi, a to díky vděčným etu-
dám jako je otcovo fl usání křupek a jejich následné chytá-
ní kanárem. Mě si ovšem získala Daniela Šišková s umaš-
těnou pusou od makrely, kterou pečlivě obírá, zatímco 
recituje báseň o otci, co kuličkovým perem sviní ovoce, 

zeleninu a vůbec potraviny. Báseň o tom, že má dvě uši, 

ale když zavírá oči, tak je neslyší, ale hluchá ještě není. 
Dívčí vzhled Daniely Šiškové a verše, kterými promlouvá 
ženskost a neodvratitelně se blížící dospělost - všecko se 
to v její Elišce pere. Vztek, že nemá toho, koho by chtě-
la a že má sice doma kozu jako takovou, ale co z toho, 

když jí ten blbeček schází? 

Všecky ty hry a švandy a hrůzy žoviálně uzavírá Boris 
slovy o pohádce, kterou napsal sám František a kterou 
mu hráli na dobrou noc. Byl to všecko sen? Noční můra? 
Nebo realita do snu zabalená, to aby tolik nebolela? 
Pitínský slovník je -spíše než přehledný soupis abecedně 
řazených hesel - slovníkem obrazovým. Jednotlivá hesla 
(texty) jsou místy jen načrtnutá, jindy vykreslená v sytých 
barvách a slepená dohromady v pestrou koláž. Všecko je 
to zmatené, a přece jasné. Všecko je to propojené jedním 
tématem, které sice není vyřčené, ale přesto je vepsané do 
všech částí a lze ho intuitivně přečíst mezi řádky poslepo-
vaných replik z Pitínského díla. Všecko je to o tom, že ra-
dost se může skrývat v maličkostech a veselá hra má jen 
krůček k hororu. O tom, že zlo, omezenost a strach z ne-
známa je všude, že být sám na světě bolí a mít rád bližní-
ho svého nemusí znamenat, že se člověk ve světě neztratí. 
Ba naopak. Je to o úzkosti, o vzteku s neznámou příčinou, 
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Slovník, 
který se 

přiopil
Barbora Etlíková

J. A. Pitínský jednou napsal, že měl potřebu psát hry 
„z doby rozvratu“. Když ta skončila v roce 1989 revo-
lucí, potřeba vyjadřovat se skrze literaturu ho opustila. 
A skutečně jeho hry tvoří dohromady v podstatě jeden 
konzistentní celek, který se vždy dotýká omezenosti spo-
lečenských hodnotových měřítek a lidské neschopnosti 
překonat problémy, jež z toho vyplývají. Takovým napě-
tím mezi tematickou provázaností a svébytností jednot-
livých textů J. A. Pitínského se nechal inspirovat Braňo 
Mazúch a vytvořil jakousi Pitínskou koláž. V jeho situa-
ci režiséra-pedagoga se to nejspíš zdálo výhodné, proto-
že mu materiál poskytoval po formální stránce relativní 
volnost; a té bylo zapotřebí, měl-li každý člen letošního 
absolventského ročníku dostat odpovídající příležitost. 

Zprvu může představení působit jako nepřehledný sled 
scén, v němž není třeba se orientovat, protože to nejspíš 
ani není možné. Díváme-li se ale na něj z odstupu, odha-
líme poměrně přehledný koncept. Představení se dělí na 
dvě části a v obou je tematizována lidská existence mezi 
krajnostmi, které nazývám pro účely tohoto textu pro-
žitkem pekla a nostalgií po absolutní kráse. Inscenace 
se skutečně dotýká obecně lidské roviny takto zpříma.

V první části je téma nahlédnuto z povrchu - svět se jeví 
jako kýč a vše je v něm součástí popového koncertu. 
Zpěváci interpretují Pitínského text Betlém aneb komedie 

o narození a z příběhu o Josefovi (Michal Bednář) a Marii 
(Tereza Volánková) zůstává pouze pozlátko; součástí kon-
certu jsou i vstupy z jakési show-mše, kterou vede opo-
vědník (Bořek Joura). Vedle těchto hudebních vstupů se 
divákovi střídavě vyjevují ještě dva další příběhy.

První z nich je spjat s prázdnotou snobského prostředí 
vyšší společenské vrstvy. Její příslušníci se nechtějí přiblí-
žit těm, již pocházejí ze sociálně tíživějších poměrů. Ani 
oni ale nejsou nakloněni navázání vzájemného kontaktu, 
z čehož vzniká celospolečenská neuróza. Ta se v předsta-
vení projevuje skrze vztah Elišky (Daniela Šišková) a Jirky 



recenze

15

(Patrik Holubář), dvou mladých lidí, kteří se k sobě ne-
mohou dostat. Zabraňuje jim v tom právě ona neuróza. 
Eliška má svůj předobraz ve scénáři Arizona, ale přesahuje 
jej, protože není pouze Eliškou, která nikdy nenaplní svou 
touhu navázat vztah s tím, do koho se zamilovala, ale je 
zároveň Andělou ze hry Matka. Proletářský syn Antonín 
(který je současně jedním z předobrazů Jirky) ji přivádí 
představit své rodině. Tato z dobré vůle myšlená návště-
va však vedla pouze k tomu, že matka, ochránkyně „sta-
rých dobrých“ hodnot „tradicu dělňasů“ zavřela Andělu 
do skříně a udusila ji. To je ale v první části pouze nazna-
čeno a pochopitelným se to stane až v druhé části insce-
nace, kdy se postava Jirky zkonkretizuje do postavy Jirky 
z Pokojíčku. V první polovině večera má divák co do či-
nění s neklidnou dívkou Eliškou a s poněkud mrtvolným 
chlapcem Jirkou, aniž by bylo nutné vztahovat je ke kon-
textu konkrétní hry. Elišku vidí jednoduše jako nostalgic-
kou, osamělou pubertální dívku, která se ale vždy uzavře 
do sebe při setkání s Jirkou, jenž by se možná mohl stát 
jejím skutečným přítelem. Jirku si potom divák může pa-
matovat ze situací, kdy se s Eliškou setkává tváří v tvář 
a selhává (jedno setkání končí dokonce křečovým záchva-
tem, který Jirka dostane v Eliščině přítomnosti, jindy ra-
puje báseň o tom, jak je jeho chování k dívkám nemožné).

Druhý příběh se prolíná i do druhé poloviny představení. 
Nechme ho proto na později, až se seznámíme s oběma 
částmi. Zatímco ta první je ztvárněna převážně neči-
noherně, skrze hudební vstupy nebo recitaci básní, ta 
druhá je spíše činoherní. Téma inscenace je zde nahléd-
nuto z hloubky. Však také obě části odděluje choreogra-
fi e nazvaná „pády“ (postavy skutečně pět minut padají 
k zemi). Také rodiče, o něž v druhé části jde především, 
žijí „pod zemí“. Na jeviště pokaždé vylézají zpod prakti-
káblu, který je umístěn uprostřed scény.

Peklo zde není žádným kašírovaným nebem, je tou nej-
drsnější groteskností. Základ tvoří Pokojíček, poslední 
Pitínského hra, jež má už sama o sobě jiný charakter než 

předchozí hry, protože její postavy jsou mnohem plastič-
tější, a tím pádem může být téma zprostředkováno vý-
hradně skrze ně. V předchozích Pitínského hrách opro-
ti tomu hrála klíčovou roli konfrontace situací, které by 
samy o sobě, bez kontextu celku, byly pouhými sché-
maty. Mazúch tohoto rozdílu mezi Pokojíčkem a ostat-
ními hrami využil. Příběhy z první poloviny představení 
nechal „vlít“ právě do Pokojíčku, jenž syntetizuje témata 
Pitínského literární tvorby. Postava chlapce z první části 
neztrácí svůj charakter, a přitom se stává postavou Jirky 
z Pokojíčku. Téma rodiče jako udržovatele nesmyslně kru-
tého „tradicu“, které v první polovině inscenace ještě ne-
bylo vysloveno explicitně, se vtělilo do postavy otce, jehož 
zde hraje žena (Johana Matoušková). Mýtus o narození 
spasitele, v první polovině odhalený jako již zcela vyprázd-
něný, se zkoncentroval do postavy věčně mlčící Marie. Ta 
si s grotesknem kolem sebe nezadá, a proto zůstává str-
nulá - není pro ni možné život v takovém světě skuteč-
ně žít. V této postavě se v Pokojíčku koncentruje veškerá 
krása a především k ní směřuje láska každého z rodinných 
příslušníků. V první polovině představení se Marie mohla 
projevovat jen skrze zpěv, ale i ten byl znehodnocen. Díky 
citlivosti interpretů (především Tereza Volánková a Michal 
Bednář) a zároveň i autorů hudby (Jan Čtvrtník a kolek-
tiv) balancuje zpěv v první části na hraně, kdy ještě mů-
žeme vnímat jeho čistotu a kdy už by snad mohl spad-
nout do kýčovitosti. Ve světě druhé poloviny se zkrátka 
na veškerou vznešenost rezignuje. S krásou se v něm ne-
počítá. Nedá se o ní ani mluvit.

Zmíněný druhý příběh, kterým jsme se dosud nezabývali, 
protože spojuje obě poloviny inscenace, sestává ze scén 
vybraných ze hry Park. V první polovině se František (Jan 
Čtvrtník) setkává s Andělem (Pavlína Skružná), v polovině 
druhé s Lindou („padlým“ andělem, kterého hraje ta samá 
herečka). František nedovede v zoufalé, hysterické a opuš-
těné matce vidět Anděla z první poloviny, kterým Linda 
stále je. Nechápe ani důvod, proč je pravidelně „kultivo-
ván“ dvěma kafkovskými fi lharmoniky (Martin Dědoch, 
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Vladimír Polívka); neví, k čemu že by měl být díky jejich 
péči povznesen. Nechápe nic, ale bolest cítí. Tento „spo-
jovací“ příběh však pouze zdvojuje téma obsažené v pa-
sážích, v nichž je interpretován Pokojíček. V Pokojíčku 
došlo k naprostému rozkladu přirozené autority. Zatímco 
se mateřské pochopení a důvěra v autoritu otce zkoncen-
trovaly do pasivní postavy matky Davida Rysky, důraz je 
položen na otce Johany Matouškové, skrze něhož do toho-
to světa proudí veškerá energie. Vychází z něho velmi in-
tenzivní vůle přizpůsobit všechno a všechny své totální 
omezenosti. Samozřejmě to nedělá vědomě – z jeho iraci-
onálních výlevů lze vyčíst, že je snad přesvědčen, že niko-
ho nedeformuje, že je všechno stejně zabedněné jako on 
a jeho zodpovědností je tento stav udržovat. Otec v pod-
statě opanuje celý prostor, a to i v případě těch situací, 
kdy by o něho vůbec jít nemělo. Mimo jiné díky scéně, 
v níž demonstruje svou schopnost podrobit si i papouš-
ka (Michal Bednář), si tato postava získává neobyčejnou 
přízeň publika. Zde je nebezpečné spojení extrémní čino-
rodosti a omezenosti dovedeno nejdále. Otec na papouš-
ka fl usne křupkou a ten ji dovede chytit do zobáčku. Jde 
jim to virtuózně. Jelikož je dvojice otec-pták nejgrotesk-
nější, a tím pádem i nejzábavnější, divák se na ni těší. Tak 
je na jevišti dvojice přítomna i ve chvíli, kdy je schována 
„v zemi“ pod praktikáblem. Otec se stal pro diváka po-
dobně neodolatelným a zároveň děsivým, jako jsou gro-
teskní ryby z Breughelova Pádu andělů. Ztělesňuje zlo 
omezenosti a malosti, které je zákeřné, protože se proti 
němu nedá bojovat přímou cestou – musela by to být 
cesta brutálního a nelidského násilí. To je tématem Matky 

i Pokojíčku – zlo, proti kterému je samotnému člověku 
těžko se bránit, protože by to pro něj znamenalo být agre-
sivní vůči vlastní rodině i vůči sobě samému.

Mluvit o pravém charakteru otce je tabu, není přístup-
ný seberefl exi. Z toho vzniká dusná atmosféra, kvůli níž 
trpí ostatní členové rodiny. Ti jsou paralyzováni různý-
mi formami neurózy, takže se ani mezi sebou nemohou 
o problému bavit. Není tedy možná žádná systematická 

práce na zlepšení situace, není možné podstoupit „tera-
pii“. V postižených – dětech – se hromadí vztek. Syn Jirka 
bloudí po světě jako živá mrtvola, protože je příliš křehký 
na to, aby se své situaci vzepřel (což na scéně vyniká díky 
křehkosti, kterou si v sobě přirozeně nese Patrik Holubář). 
Je možné poznat v něm onoho neurotika z první části in-
scenace, který se nedokáže sblížit s Eliškou. Dcera Lída 
(Petra Majerčíková) se vzchopí k řevu, pokouší se rebelo-
vat, ale nedosáhne toho, čeho by chtěla, sklouzne k trap-
né puberťácké hysteričnosti. Marie v sobě nalezne dosta-
tek síly s banalitou se vůbec nezaplést, dovede přemoct 
svůj vztek; to lze vyčíst z toho, že postava vzteky vybuch-
ne teprve ve chvíli, kdy se ji pokusí zavraždit její vlastní 
sestra, aniž by si uvědomila, že Marie je přeci nesmrtelná.

Tento vztek, bolest, dezorientace, neschopnost vytvořit 
si dostatečný nadhled nad situací tak, aby bylo možné 
pochopit ostatní, to vše je obsaženo také v postavě cit-
livého, ale poněkud tupého a marně „zkulturňovaného“ 
Františka z kafkovského Parku. Jenže zatímco linie Parku 

sestává ze schematických situací, ve scénách z Pokojíčku 
se téma skutečně divadelně rozehrává. Dějová linie Parku 

si s sebou nese své vlastní napětí, které vzniká především 
mezi Andělem/Lindou (Pavlínou Skružnou) a Františkem 
(Janem Čtvrtníkem) a funguje zcela samostatně. Její vý-
znam pro celek by se dal shrnout do teze, že se člověk 
ocitá v té samé existenciální situaci, ať už žije v „popu“ 
nebo v „rocku“. V tomto případě však jde o tezovité „sdě-
lení“, které se nepodílí organicky na smyslu divadelní-
ho představení. Podle mne souvisí Park s linií Pokojíčku 

pouze intelektuálně a ve skutečnosti se obě linie bijí, pře-
tahují se o téma a diváka dezorientují.

Přistoupíme-li na to, že je z hlediska celku přesvědčivěj-
ší Pokojíček, pak další problém inscenace spočívá v tom, 
že režisér není důsledný ani při naplňování toho, co se 
divákovi jeví jako dramaturgický koncept. První polovina 
inscenace je, jak už bylo řečeno, zprostředkována spíše 
nečinoherním jazykem (přesněji to z ní, co pokládám za 
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nosné) a jedním z nejkrásnějších míst je právě rozehrá-
ní vztahu mezi Jirkou a Eliškou. Eliška nervózně škube 
rukama a hlavou, a setrvává vlastně po většinu času jen 
v jedné, poněkud ploché poloze. Ale když recituje poe-
zii, jeví se postava náhle mnohem plastičtější - Daniela 
Šišková přednáší báseň velmi citlivě. To je významotvor-
né - Eliška se dovede projevit jedině skrze poezii. Tento 
podle mne krásný moment je však, jak dále ukáži, v in-
scenaci několikrát poškozen, takže nakonec jeho smysl 
téměř zanikne.

Aby uvedl diváka do Eliščiny situace, nechává ji režisér 
vstoupit na jeviště poprvé přesně tak, jak to popisuje 
J.  A. Pitínský v Arizoně, tedy v bílém šermířském obleče-
ní, masce a fl eretu, a nechává ji šermovat s její kamarád-
kou. Skrze tuto aktivitu se dívka zbavuje napětí, které jí 
způsobila nenaplněná láska. Tato scéna je možná roztomilá 
v kontextu Pitínského Arizony, ale v Mazúchově inscenaci 
nenajde funkční uplatnění. Divák se dozví, že je Eliška ne-
šťastně zamilovaná a že celá situace je naivní a roztomile 
neohrabaná. To samé se ale dá pochopit i z jejího pozdější-
ho přednesu básně o „blbečkovi“, který jí schází. Nemuselo 
by snad vadit, že je první scéna netvůrčím způsobem pře-
jata z Pitínského hry, ale rozhodně považuji za problém, 
že je v představení šermířská scéna zakomponována ne-
organicky, existuje sama pro sebe. V  případě Elišky reci-
tující báseň jsou na diváka kladeny větší nároky, protože 
se musí vypořádat s nedořečeným, které obraz propojuje 
s celkovým smyslem představení. Podobný problém spatřu-
ji i v případě té scény, která se odehrává na skotském golfu. 
V kontextu hry Pitínského může být absurdní kýčovitost 
a nabubřelost toho sportu trefná, ale v kontextu inscena-
ce vyniká její nadbytečnost. Ať už scéna v inscenaci zůsta-
la z jakéhokoliv důvodu, stáli inscenátoři při svém rozhodo-
vání před skutečností, že bylo nutné buď vyjádřit stručněji 
fakt, že Eliška pochází z vyšší společnosti, anebo pracovat 
se zvláštním charakterem skotského golfu diferencovaně-
ji. Takto však scéna trčí uprostřed představení a zanechá 
diváka v očekávání rozvinutí, které ale nakonec nepřijde.

Napětí, které s sebou Eliška nesla, bylo defi nitivně zniče-
no, když inscenátoři některé její vstupy zařadili i do druhé 
části inscenace. Zpochybnili tak v očích diváka skuteč-
nost, že rozdělení na činoherní a nečinoherní část je vý-
znamotvorné.

Jestliže bylo téma v první části inscenace nahlíženo jakoby 
z povrchu, „popově“, pak druhá polovina měla být „rocko-
vá“ a „natvrdo“. Nakonec v ní Viktor také v závěru „natvr-
do“ „vošuká“ Lídu. Toto „natvrdo“ souvisí také s faktem, 
že se v této fázi projeví ona nesnesitelná energie, která je 
v první části přítomna pouze jako tajemství. Zde je nao-
pak odhalena v surovém stavu prostřednictvím činoherní 
postavy otce, ne skrze nějaký obraz poukazující k pravdě 
prostřednictvím metafory. Veškerá metaforičnost se kon-
centruje v postavě Marie. 

Režisér nerespektoval, že v druhé části logicky směřuje 
touha každé postavy pouze k Marii, skrze niž by mohlo 
přijít spasení pro všechny. Skrze Marii milují rodinní pří-
slušníci i sebe navzájem. Z toho vyplývá, že je v ní obsa-
ženo také téma Elišky. Jirka touží na prvním místě po pří-
chodu Marie, protože jedině skrze to, co pro něho její pří-
tomnost znamená (např. vyléčení jeho neurózy), může zís-
kat Elišku. Vedle toho jsem měla jako divák podezření, že 
Eliška na scéně v druhé polovině stejně už je. Její trhavé 
pohyby hlavou připomínají chování otcem drezírovaného 
ptáka. Je zde navíc i podobnost mezi elegantní a vzděla-
nou dívkou, která se účastní skotského golfu, a „chytrým“ 
papouchem, co říká „der“.

Z tohoto nezdravého napětí mezi divákem tušenou struk-
turou celku a její nedůslednou realizací v praxi navíc vy-
plývají problémy, které ohrožují i to, co je na inscenaci 
z pragmatického hlediska nejpodstatnější – herectví. Bylo 
by nesmyslné obhajovat režiséra tvrzením, že obětoval 
svůj úspěch ve prospěch toho, aby měli herci víc příleži-
tostí si zahrát. I kdyby si býval režisér uvědomoval nad-
bytečnost některých scén, ale neškrtal je s ohledem na 
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herce, není to přeci řešení. Nadbytečné scény jsou sche-
matické a z toho vyplývá, že v nich herci často nemají co 
rozehrávat. Formální vybroušenost a kultivovanost jejich 
výkonů sama o sobě diváka nestrhne.

Problémy, o kterých jsem psala, podle mě pramení 
z toho, že režisér a dramaturg v jedné osobě nezohled-
nil dostatečně rozdíl mezi scénou ze hry psané spíše 
pro „klasickou“ činohru umožňující hlubší psychologic-
ké rozehrání, „schematickou“ scénou, která hloubku zís-
kává teprve v konfrontaci s těmi ostatními, a metaforic-
kým obrazem, který inscenátoři vytvoří až na základě 
autonomní divadelní inspirace. Zdá se potom, že místa 
v první polovině představení, kam z nějakého důvodu 
nedosáhla imaginace inscenátorů, Braňo Mazúch jakož-
to autor nesoucí zodpovědnost za celek dovolil „zakaší-
rovat“ pouhou ilustrací Pitínského.

Fragmentárnost inscenace také nejspíš vyplývá z toho, že 
vznikala ze samostatných klauzur, které Braňo Mazúch 
s herci připravoval v průběhu třetího ročníku studia (ty 
jsem ale bohužel neviděla). To však není žádný argument 
ve prospěch režiséra, jelikož se v DISKu pokouší diváko-
vi sugerovat (ať už vědomě nebo ne), že inscenace je ja-
kožto celek něčím víc než jen mechanicky řazeným sle-
dem zcela samostatných útvarů (a místy se mu to daří 
velmi přesvědčivě).

Přitom kdyby byl býval důsledný a poskytl více prostoru 
obrazivosti inscenátorů, mohla být inscenace silnou a přes-
nou scénickou básní. K tomu by ale potřeboval odvahu při-
stoupit k Pitínského textům svobodněji. Také se mohl roz-
hodnout respektovat skutečnost, že ač působí na katedře 
tzv. alternativního divadla a využívá některých nečinoher-
ních vyjadřovacích prostředků, stále interpretuje text a drží 
se jeho racionálně uchopitelné struktury. Jestli z Pitínského 
her vybral jen určité pasáže, pak to neznamená nic víc, než 
že se rozhodl činoherně interpretovat menší celky. Nesvědčí 
to ale o radikálním režijním přístupu. Jestliže lze na divadle 

vytvořit dílo, které se vymyká jakékoliv racionální interpre-
taci, a přesto je silné, pak jej Braňo Mazúch rozhodně ne-
vytvořil, když zvolil poněkud krotký režijní přístup. Mohl 
však vytvořit kvalitní Pitínskou činohru, inscenaci, která by 
respektovala strukturu textové předlohy, skutečný Pitínský 
slovník. Takto Braňo Mazúch názvu, který inscenaci dal, ne-
dostál, protože slovníky obvykle bývají přehledné. Svou pře-
hlednost neztrácejí ani tehdy, když se v nich hovoří o vě-
cech, které se přehlednosti a logice vymykají. V případě této 
inscenace je však divák zaměstnán hledáním a domýšlením 
řádu. Je nucen domýšlet elementární problémy, které ne-
domyslili inscenátoři, a přitom by býval mohl namísto ře-
šení rébusu přemýšlet nad tím, jak se během divadelního 
zážitku proměnil jeho pohled na svět.

Jan Antonín Pitínský, Braňo Mazúch: Pitínský slovník

Úprava a režie: Braňo Mazúch

Scéna a kostýmy: Jitka Pospíšilová

Hudba: Jan Čtvrtník a kolektiv

Pohybová spolupráce: Dora Sulženko Hoštová

Produkce: Aneta Ruttenbacherová, Zuzana Veselá, 

Hanuš Jordan

Grafi cká stránka: Zuzana Bitalová

Projekce: Jonáš Svatoš

Hrají: Jan Čtvrtník, Pavlína Skružná, Michal Bednář, 

Johana Matoušková, Daniela Šišková, Patrik Holubář, 

David Ryska, Tereza Volánková, Bořek Joura, Petra 

Majerčíková, Martin Dědoch, Vladimír Polívka

Premiéra 3. května 2013 v Divadle DISK. 

Psáno z reprízy 7. května, 1. a 7. října 2013.
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Za císaře 
pána a jeho 

rodinu
Marie Bayerová

Burianova hudebně-dramatická skladba Vojna uvede-
ná v DISKu vznikla ve spolupráci s divadelním uskupe-
ním VOICE – BAND. Inscenační tým nicméně tvoří stu-
denti a absolventi Katedry činoherního divadla DAMU 
pod vedením režisérky Jaroslavy Šiktancové a choreo-
grafa Martina Packa. Skladba Vojna se dělí na šest částí 
- Masopust, Svatby, Odvod, Hřbitov, V zázemí a Na 

frontě, které popisují fáze nástupu války a to, jak jsou 
jí ovlivněny životy lidí na české vesnici. Libreto sestavil 
Emil František Burian podle textů české lidové poezie 
sesbíraných Karlem Jaromírem Erbenem.

Vojna měla premiéru 22. ledna 1935 v Burianově D 35 
a i když je děj umístěn do období první světové války, 
oslovila české publikum natolik, že byla jedním z důvo-
dů, proč nacisté „Déčko“ v roce 1941 uzavřeli. Burian 
pak znovu inscenoval Vojnu po svém návratu z koncen-
tračního tábora a po jeho smrti byla uvedena ještě ně-
kolikrát - naposledy v roce 2006 Janáčkovou konzerva-
toří Ostrava.

Tzv. syntetické divadlo E. F. Buriana představuje jedineč-
nou a nesporně jednu z nejvýznamnějších realizací ideje 
gesamtkunstwerku v evropském divadle dvacátého sto-
letí. Jedná se o snahu propojit v jediné jevištní výpově-
di mluvené slovo, zpěv, hudbu, pohyb a scénografi i (ze-
jména světlo).

Inscenátoři Vojny v DISKu v rámci svého divadelního vý-
zkumu hledají odpověď na otázku, co znamená myš-
lenka syntetického divadelního díla v dnešním kontex-
tu a jakým způsobem vzniká dialog mezi dramatickými 
složkami. Jako další výstup jejich výzkumu vyjde do konce 
roku v nakladatelství NAMU publikace Burianova Vojna, 

čímž bude její inscenace následně teoreticky ukotvena.

Vojna v DISKu spojuje zejména složku hudební se scéno-
grafi ckou a pohybově-taneční. Používá tři významné scé-
nické prvky - prázdný prostor bez jakýchkoliv kulis, živou 
hudbu na scéně a náznakové, spíše tréninkové kostýmy. 
Prostor a kostýmy poukazují snad na časovou neohrani-
čenost zpracovávaných témat inscenace, na její snahu 
aktuální výpovědi. Band na scéně podtrhuje dynamiku 
představení a dochází tak k narušení divadelní iluzivnos-
ti, ke kterému pak ještě přispívají herci svými promluva-
mi přímo k publiku.

Herecký projev je postaven na síle skupiny, na jednotě ko-
lektivu, což nejen zvýrazňuje odkaz k vesnickým spole-
čenstvím a upředňostňování chóru v české avatgardě, ale 
také znemožňuje individualitu a psychologizaci postav. 
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Často je promluva jedné postavy rozdělena mezi více 
herců a tím vyniká společné prožívání válečné tragédie.

Tímto režijním přístupem získala inscenace výjimečný 
energetický náboj - postavy si herci jen vyměňují mezi 
sebou. Kdo byl „matka“ v předchozí scéně, může být „dce-
rou“ v té další, protože i matka kdysi bývala dcerou a ocit-
la se ve stejné situaci jako později její dítě. Vzniká tak 
dojem, že v tomto společenství jednotlivé postavy jen 
dočasně vyplouvají na hladinu jako bubliny, přednesou 
píseň či monolog a hned zase mizí v oceánu kolektivní-
ho podvědomí. 

Předáváním typizovaných postav a opakováním snad až 
archetypálních životních situací (provdání dívky za ne-
milovaného muže, nucený odchod na vojnu a opuštění 
své milé atd.) vzniká jasná, přesná paleta emocionálních 
odstínů. Divák má pocit, že z této palety tvoří režisérka 
přímo na scéně expresionistický obraz. Staví emoce do 
kontrastu, nechává je proplétat se mezi sebou a vytváří 
tak nečekané citové prohloubení situací, objevuje nový, 
vnitřní prožitek.

Významnou složkou inscenace je pohyb, který ve sku-
pinových choreografi ích podtrhuje její sílu. Choreograf 
Martin Pacek vychází z technického základu českých lido-
vých tanců, ale používá jen málo ustálených prvků - ná-
znak chodského kolečka, náznak polky a skočné. Podle 
svých slov se inspiroval pouze a jenom Burianovou hud-
bou, a tak je technika českých lidových tanců použita 
opravdu zřídka a jen jako podpůrný organizační prostře-
dek choreografi e. Naopak jsou upřednostňovány prvky 
významotvorné a gestické, zejména celotělové prvky, kte-
rými technický základ doplňuje, a tak se i pohybově-ta-
neční složka inscenace vždy vztahuje přímo k určité dra-
matické situaci.

Zde se přímo nabízí příklad, kdy dívky nechtějí tančit 
s odvedenými vojáky - choreograf z technického základu 

zvolil polkový cval po kruhu, avšak dívky odmítají klasické 
párové držení a jejich ruce jen tak vlají okolo. Významová 
výpoveď: nepřijaly své tanečníky.

Alespoň za zmínku stojí dynamika choreografi ckého roz-
vrstvení sboru, kdy nebyla dána přednost chórové symet-
rii, ale právě až jazzově nepravidelnému rytmu. Sekvence 
sborových pasáží tak přitahují divákovu pozornost a stále 
jej překvapují.

Výraznou gestikou a mimikou může choreografi e chví-
lemi odkazovat k dílům s podobnou tématikou - např. 
k Nižinského Svěcení jara (archetypální síla kolektivu, „oš-
klivost“, „neohrabanost“ a „syrovost“ lidových tanců pro 
vzdělanecké vrstvy) a Kyliánově Polní mši (sekvence z bo-
jiště a zákopů, prvky pádu a rozpracování kvality pohybu 
mrtvého lidského těla). Nejedná se ovšem o nutnou pohy-
bovou inspiraci, právě určité dramatické téma si vyžaduje 
použití týchž pohybů k dosažení sdělnosti situace a citli-
vý choreograf zvolí vždy patřičné prostředky.

Objevují se zde hned dvě zásadní otázky vazáné na aktu-
álnost inscenace - první je zpracování válečného konfl ik-
tu a druhou je vztah naší společnosti k lidovému umění.

V době svého uvedení byla Vojna dílem maximálně aktu-
álním. Nejenže ještě existovala česká vesnice a ne pozděj-
ší shluk domů okolo JZD, ale všichni si ještě pamatovali 
první světovou válku a často v ní i sami bojovali. S dru-
hou světovou válkou za dveřmi získalo tehdejší uvedení 
výrazný politický náboj. Dnes je u nás situace jiná – pevná 
vesnická společenství již téměř neexistují a české lido-
vé umění často zaujímá místo pouze na besídkách pro 
děti. Po téměř sedmdesáti letech míru a upřednostňová-
ní městského modelu života jsou nám tyto problémy již 
vzdálené. Válečnou tématikou nás Vojna již oslovit nemů-
že a k lidového umění naše generace nezaujímá bohužel 
žádný postoj - snad „bylo tu, není tu“.
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Možná právě proto se rozhodla režisérka Jaroslava 
Šiktancová akcentovat rovinu emocionální. Rozkrývá 
a ukazuje variace na věčná témata lásky, žárlivosti, sa-
moty, smrti a odloučení. Tímto se Vojna stává aktuální 
a nadčasovou.

Kombinace Erbenových textů a Burianovy moderní hudby 
- často s nečekanými jazzovými prvky - ve Vojně objevuje 
nadčasovou krásu a poezii prostých lidových písní a říka-
nek. Absence folklorizujících kostýmů toto pouze podtr-
huje, aniž by sklouzla k zbytečné muzeálnosti. Ustanovuje 
se tedy vhodná rovnováha mezi zpracováním národopis-
ných textů, moderní hudbou a aktuálním tvůrčím aktem. 
Vzhledem k faktu, že inscenace Vojna vznikla z hlubšího 
výzkumu syntetického divadla, je možné ji vnímat jako 
jeho praktickou stránku, což ale neubírá nic její umělec-
ké hodnotě.

Emil František Burian: Vojna

Autor hudby a textu: Emil František Burian

Režie: Jaroslava Šiktancová

Choreografi e: Martin Pacek

Dramaturgie: Zuzana Burianová

Hudební aranžmá a nastudování: Zdeněk Dočekal, 

Dušan Navařík, Matěj Kroupa

Korepetice: Zdeněk Dočekal

Light design: Ondřej Růžička

Produkce: Tereza Škorpilová, Eduard Prokhasko

Hrají: Michal Balcar, Vojtěch Bartoš, Izabela Firlová, 

Iva Holubová, Tereza Krippnerová, Marek Mikulášek, 

Michal Necpál, Marie Radová, Ondřej Vacke, Josefína 

Voverková, Marie Štípková, Petr Buchta, Tereza Vítů, 

Kristýna Podzimková, Štěpán Tretiag, Jakub Koudela, 

William Valerián, BAND: Dušan Navařík, Michal Kostiuk, 

Klára Suchánková, František Tomášek, Zdeněk Dočekal, 

Pavel Husa, Zdislava Tonová

Psáno z premiéry 20. října 2013 v Divadle DISK.

glosa

Člověk si takhle klidně studuje divadlo. Ale co se nestane, když se do divadla vypraví? Z technických důvodů 

zavřeno. Když už se po cestě neztratil, neokradli ho, neusnul (a zařídil si rezervaci!), může ho takováto cedulka 

dost naštvat. Co se asi stalo? Proč iJá mám trpět? To ještě netuší, že se ocitnul uprostřed dramatické situace. 

Druhý den otevře notebook - Příští stanice facebook - a zjišťuje, že české divadlo má svoji další kovbojku. Někdo 

totiž považoval „autorskou inscenaci na téma končících studentů herectví“ za Hrubou nemravnost, a tak byly 

ty letenské alternatývy raději zakázány. Z inscenace zbylo prý jen Demo. Přesněji: záznam představení končí 

v půlce a kdoví, jestli se někdy dostane na světlo Boží. No, třeba se to ještě někdy kolektivně obnoví... Ale docela 

Masakr v Praze, ne?

Barbora Haplová
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Vojna včera 
a dnes

Kateřina Holá

Masopust, Svatby, Odvod, Hřbitov, V zázemí a Na fron-
tě. Emil František Burian zkomponoval hudebně-drama-
tickou skladbu Vojna o šesti částech - od rozverných ma-
sopustních špásů přes svatební veselku a tanec plačících 
dívek až po tíživý obraz válečné fronty.

Burianova Vojna měla premiéru v lednu 1935 v divadle 
D 35. Ve své době působila jako emocionálně vypjatý pro-
test proti násilí na člověku, protest proti válce a vojenské-
mu nátlaku. Její pacifi stické vyznění však zapříčinilo, že 
byla v zápětí zakázána protektorátní vládou. V roce 1955 
proběhla druhá premiéra, opět v Burianově režii, a od té 
doby máme záznamy pouze o sedmi dalších inscenacích, 
z toho třikrát ve studentských divadlech.

Burian se při psaní hudby a textu inspiroval lidovou poe-
zií sesbíranou Karlem Jaromírem Erbenem a na jejím zá-
kladě vystavěl kompozici na sebe volně navazujících ob-
razů z českého předválečného venkova. Z víru neurčité 
masopustní zábavy se postupně stávají námluvy Jeníka 
Ouhory, jenž by si rád vzal Růženku Holou. Vesnické námlu-
vy se záhy rozplynou do odvodu všech chlapců na vojnu. 
Všechny dívky postupně přicházejí o své mládence a vesni-
cí se táhne nářek: „Zvoňte zvony na vše strany, můj milý 

je pochovaný, zahynul mně z růže květ, pro který mě těšil 

svět.“ Skladbu uzavírá obraz, kdy chlapci nesou na rame-
nou padlého kamaráda a zpívají: „Když jste bratra zabi-

li, zabijte nás taky. Dejte pozor na sebe a na svoje děti!“ 

V DISKu nastudovali Vojnu studenti činoherního he-
rectví pod vedením režisérky Jaroslavy Šiktancové. 
Dramaturgický plán Zuzany Burianové - jak je uvedeno 
v programu k předpremiéře - spočíval ve výrazné úpra-
vě textu, který měl být původní dramatickou montáží 
jen inspirován. Vojna se ale ukázala být skladbou nato-
lik soudržnou, že se tvůrci rozhodli od původního zámě-
ru upustit.

Hudební složka vychází z tradice lidových písní a poezie, 
ale je v ní znát i Burianova orientace na jazz a operu. 
Avantgardní hudbu s výraznými dechy, které navozují 
tíživou atmosféru, podtrhuje basový buben, jehož ryt-
mické údery evokují válečné bubnování (nebo možná 
vojenský marš). Záměrná disharmonie vytváří znepo-
kojivý, leč souzvučný hudební obraz evokující události 
z české vesnice počátku dvacátého století. Šiktancová 
zvolila po vzoru Buriana místo reprodukované hudby 
živý kapelní doprovod pod vedením Zdeňka Dočekala, 
jenž spolu s Dušanem Navaříkem a Matějem Kroupou 
partituru nastudoval do podoby skoro nerozeznatelné 
od originálu (k porovnání existuje audio záznam z roku 
1954). Burianova mistrovská partitura klade ovšem vyso-
ké nároky na herce a jejich pěvecké dispozice, čímž jim zá-
roveň dává šanci zkoumat své hranice a posouvat je dál.
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Studenti se musejí vyrovnat nejen s náročnými pěvecký-
mi party, ale také s obtížnou a stylizovanou choreografi í 
Martina Packa. Kolektivní tanec ani zpěv nejsou vždy bez-
chybné, to ovšem Vojně na působivosti nikterak neubírá. 
Naopak, právě v této inscenaci mohou herci čtvrtého roč-
níku plně projevit svoje nesporné pohybové i hudební na-
dání. Postavy ze začátku tvoří odosobněnou masu vesni-
čanů při maškarní zábavě, později však začínají nabývat 
individuálních rysů. Společné scény se střídají s osobní-
mi tragédiemi konkrétních lidí: nešťastná Růženka Holá si 
nechce vzít Jeníka Ouhoru, jelikož má svého milého, její 
rodiče přísně trvají na svém a Smrt obchází bitevní pole. 
Jde o harmonickou souhru všech scénických elementů, 
která se snaží uchovat lidovou poezii a divadelní tvorbu 
E. F. Buriana v její prostotě i básnické síle.

Tvůrci se rozhodli zkoumat nejen dialog mezi pohy-
bem a hudbou, ale i vztah výtvarné a dramatické slož-
ky. Obnažená scéna bez kulis a rekvizit, které naopak 
u Buriana hrály velkou roli, je doplněna pouze o tlumený 
light design Ondřeje Růžičky. I kostýmy navržené studenty 
scénografi e Terezou Sléhovou, Olgou Macutkevič a Jánem 
Terebou se omezují na tmavé nebo nevýrazné barvy. Každý 
má kolem pasu omotán šátek, s jehož pomocí lze variovat 
kostým pro jednotlivé postavy: slouží jako šál (pro ženy), 
opasek (jde-li o vojáky) nebo jen jako látka, do níž se lze 
zahalit a schovat před světem. Kostýmy jsou uniformní 
a metaforicky dotváří celistvou iluzi potemnělé, válkou 
zmítané vesnice. Ta se odráží jejím obyvatelům i ve tváři: 
zpočátku pravidelné geometrické tvary načrtnuté černou 
barvou na obličeji si v průběhu představení herci roztíra-
jí po lících v neurčitou šeď. Smutek se rozlézá po tvářích, 
ženy halí vlasy do šátků, vojáci odhazují trika a jejich torza 
obepínají pouze vojenské opasky. Nastává vojna.

I když uběhlo sedmdesát osm let od prvního uvedení 
Vojny, v DISKu se nepokoušejí ani o pietní rekonstrukci 
velkolepé montáže proklamovaného divadelního génia 
dvacátého století, ani o extravagantní či šokující pojetí. 

Jaroslava Šiktancová se studenty přistupuje k Burianově 
scénické koláži komorně a intimně. Oproti Burianově režii 
je výrazný i posun v herectví - od deklamace a expresiv-
ního výrazu k civilnímu, utišenému projevu. Ale nejen to 
mění vyznění Vojny, mění jej i sám fakt, že hrají studenti 
náležící ke generaci nepoznamenané totalitou, válečnými 
konfl ikty ani povinnou vojenskou službou. Dnes se musí 
divák rozhodnout, pojme-li ji jako vhled do doby dávno 
minulé, nebo jestli si dokáže najít v jednotlivých obrazech 
své vlastní paralely k současnosti. Přestože se nebojím, 
že mi zítra odvedou milého na vojnu, tak je v mém světě 
strach a stesk zastoupen stejnou měrou jako ve světě 
oněch vesničanů. Jen ty okolnosti, které nás od sebe dělí 
a trápí, se proměnily.

Emil František Burian: Vojna

Autor hudby a textu: Emil František Burian

Režie: Jaroslava Šiktancová

Choreografi e: Martin Pacek

Dramaturgie: Zuzana Burianová

Hudební aranžmá a nastudování: Zdeněk Dočekal, 

Dušan Navařík, Matěj Kroupa

Korepetice: Zdeněk Dočekal

Light design: Ondřej Růžička

Produkce: Tereza Škorpilová, Eduard Prokhasko

Hrají: Michal Balcar, Vojtěch Bartoš, Izabela Firlová, 

Iva Holubová, Tereza Krippnerová, Marek Mikulášek, 

Michal Necpál, Marie Radová, Ondřej Vacke, Josefína 

Voverková, Marie Štípková, Petr Buchta, Tereza Vítů, 

Kristýna Podzimková, Štěpán Tretiag, Jakub Koudela, 

William Valerián, BAND: Dušan Navařík, Michal Kostiuk, 

Klára Suchánková, František Tomášek, Zdeněk Dočekal, 

Pavel Husa, Zdislava Tonová

Psáno z premiéry 20. října 2013 v Divadle DISK.
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Když se to 
rozplyne

Tereza Joslová

Problém je, že když se začnete příliš odlišovat od zbyt-
ku společnosti nebo snad hlásáte věci, které nikdo 
nemá zájem slyšet, označí vás za blázna. Stejný osud 
potkal i Tonyho. Na hlavu mu spadlo několik svazků 
knih, které mapují nacistickou minulost Švýcarska. 
Oněch dvacet tisíc stránek se Tonymu záhadným způ-
sobem dostalo do paměti a on je nucen se s těmi 
dávno zapomenutými příběhy vyrovnat. Z ničeho nic 
zná něco, co ostatní jen tuší. Stává se výjimečným; 
a pro to jsou v dnešním světě pouze dvě východis-
ka - psychiatrická léčebna nebo talentová soutěž.

Inscenací Dvacet tisíc stránek švýcarského spisova-
tele Lukase Bärfusse se tvůrkyně (režisérka Zuzana 
Burianová a dramaturgyně Helena Kebrtová) pokouše-
jí tematizovat problematiku rostoucí masovosti, která 
je spojena se ztrátou vlastní i národní identity. Točí se 
fi lmy, píší knihy, hraje divadlo a vyprávějí příběhy jak ve 
Švýcarsku tak u nás nebo v jakékoliv jiné zemi pozna-
menané nacistickou minulostí. Je z nich patrná silná 
osobní angažovanost tolika lidí, že často přerůstají až 
v národní dědictví, které nás spojuje. Když však ne-
známe svou historii, své kořeny a původ, určení sebe 
sama se pro jedince komplikuje, což vede k všudypří-
tomné frustraci.

Inscenace je rozčleněna do kapitol, které začínají 
a končí s novou scénou. Můžeme si je nazvat jako 
Psychiatrická léčebna, Lesní muž, Knofl íkář, Rádio či 
Talentová soutěž. Všechny scény tak stojí samostatně. 
Každá má svůj vývoj od začátku přes konkrétní sděle-
ní až k pointě. Mohly by tedy klidně stát samy o sobě, 
na což tvůrkyně doplácejí, protože některé scény tak 
postrádají v rámci celku inscenace smysl. Příkladem 
může být pěvecké vystoupení nadané řidičky autobu-
su Prisky (Josefína Voverková), kde herečka přibližně 
šest minut pouze zpívá, ale k nějakému sdělení situa-
ce (kromě toho, že Voverková skutečně krásně zpívá) 
neslouží.
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Jednotlivé kapitoly tematizují střet běžného člověka 
s lidmi, kteří se samovolně stavějí do pozice „těch vy-
volených“. Člověka naplněného běžnými starostmi zastu-
puje Tony (Ondřej Vacke) a jeho přítelkyně Líza (Tereza 
Krippnerová). Samozvaní vůdci jsou pak moderátorka 
a porota talentové soutěže. Udávají trendy, jsou mladí, 
krásní a na první pohled jistě i šťastní. Představují pozlát-
ko „ideální“ společnosti, ve které neexistují fyzické ani ma-
teriální nedostatky. Pro mnohé se tak stávají vzorem. Když 
se mu však přiblíží, uvědomí si vyprázdněnost onoho ideá-
lu. Bohužel jakmile mu vyšli vstříc, už se nemohou vrátit. 
Pro ony celebrity jsou jen otravné mouchy, které se jim po-
kouší konkurovat. Pro obyčejné lidi ztrácí svou tvář. Není 
tedy možnost návratu a jediným místem, kam se může-
me uchýlit, je blázinec. Tuto myšlenku zdařile tematizuje 
závěrečná scéna, kdy na jeviště stejnou chůzí přicházejí 
postavy s obličeji zahalenými bílým obvazem a tělem odě-
ným do bělostných plášťů připomínajících svěrací kazajky. 
Není patrný jakýkoliv tělesný rys ani pohyb, který by nám 
je pomohl identifi kovat jako individua.

Postavy jsou v první půlce inscenace oblečené do dneš-
ního oděvu. Tematizuje se tak obyčejný svět běžných 
lidí se všedními starostmi. Výrazným kontrastem jsou 
pak v druhé půlce vizuálně stylizované kostýmy. Vysoké 
účesy, obrovské barevné řasy, křiklavé kosmické oblečky 
nás upozorňují, že jsme se právě ocitli v talentové sou-
těži. Vnějškově je tak demonstrována vnitřní deformace 
onoho nablýskaného světa. I hlavní hrdina pod nátlakem 
svého manažera (Michal Necpál) navléká zelený sloní klo-
bouk, aby ho v této společnosti byl někdo ochoten po-
slouchat. Tony se tak stává jedním z nich. Je v pochybně 
bezobsažném pořadu, kde soutěží o přízeň diváku s mlu-
vícím tuleněm, mužem převlečeným za kuře a pěvecky na-
danou obtloustlou řidičkou autobusu. Najednou si spolu 
s ním uvědomujeme, že je za hloupého šaška, jehož pří-
běhy nikoho nezajímají. Je strojem, který slovo od slova 
dokáže přeříkat několik knih. To lidi uchvacuje – bez-
chybnost, dokonalost. Nikoho nezajímá, co je v knihách 

napsáno. Není divu, že soutěž vyhrává obtloustlá řidič-
ka Priska s fenomenálním hlasem. Stojí před publikem 
v podivném tuhém módním oblečku. Ona se přizpůsobi-
la a ještě je za to vděčná, a tak to má být!

Z Tonyho poselství o lidské historii se vstupem do ta-
lentové soutěže stává spotřební zboží. Otázkou však zů-
stává, jestli skutečně není lepší, když lidé na svá dávná 
utrpení zapomenou. Proto se hlavní hrdina dobrovolně 
vrací zpět do blázince, kde se chce zbavit všech příbě-
hů, které má v hlavě. Vedoucí lékařka (Izabela Firlová) 
navrhuje jinou možnost. Zopakovat přesně podmínky, 
které vedly k tomu, že si Tony všechny knihy zapamato-
val a nahradit je jinými. S vynikající znalostí kvantové fy-
ziky a schopností připravit jakékoliv italské jídlo by se tak 
stal zhmotněnou představou ideálního muže nejen její, 
ale i celé společnosti.

Scénu Ján Tereba charakterizuje konkrétním artefak-
tem daného místa, tedy kapitoly (nemocniční křesla, po-
stel světelný pult, který oznamuje soutěžícím jejich po-
stup atd.) s dominantními dveřmi na zadním prospek-
tu. Prostředí se tak může velmi rychle proměňovat. Byt 
Lízy a Tonyho je pouze pojízdnou kovovou postelí. Různé 
prostory blázince se rozlišují za pomoci propadla, které 
je v okamžiku kruhového sezení mírně zapuštěné pod 
scénu a vytváří tak jakýsi pomyslný výběh pro nemoc-
né. Kancelář ošetřující lékařky je vyzvednuta nad zem, 
z prostoru je vydělena schůdkem a obohacena je o dvě 
bílá nemocniční křesla. Nad tím vším neustále svítí ostré 
a nepříjemné světlo zářivky. Spousta lampiček manipu-
lovaná herci náhle promění scénu v město, které poslou-
chá radiové vysílání z divadelního balkónu. Ten je promě-
něn v maličké studio, které jediné je do detailů zabydle-
no. Mixážní pult, mikrofon, židle, světlo oznamující pří-
chozí telefonáty a hromada drátů. 

Dominantní je v inscenaci text, který nese vše podstatné. 
Zdlouhavé a náročné monology jsou ale pro diváka těžko 
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srozumitelné, neboť herci se více soustředí na to, co říka-
jí, než na to, jak to říkají. Důsledkem je pak často nevý-
razná dikce, která zhoršuje divákovo vnímání mluveného 
slova. Scény postrádají výraznější hereckou akci, která by 
pronášené repliky nějak tematizovala. Věty se odříkáva-
jí, chodí se tam, kam se má jít, vše je do detailu nazkou-
šeno, ale jakoby to celé klouzalo po povrchu. Tím pádem 
se obláček naléhavých a aktuálních témat od diváka jed-
noduše odrazí zpět a cestou se rozplyne.

Dramatičnost tématu podtrhuje pouze hudba, nebo spíše 
zvuk, který se pravidelně opakuje. Je pronikavý a ostrý, 
připomíná známou melodii z fi lmu Psycho od Alfreda 
Hitchcocka.

Za nejzajímavější považuji herecký výkon Marie Radové 
coby bláznivé Melanie. Na scénu se připlíží v bílém o dvě 
čísla větším plášti a velkými ponožkami. Její dlouhé rozpuš-
těné vlasy okamžitě zaujmou natolik, že z ní divák nemůže 
spustit oči. Svou hřívu vlásek po vlásku precizně odděluje, 
natahuje před sebe do vzduchu a jazykem se ji snaží ulo-
vit. Střídavě zaostřuje a zase rozostřuje objekt svého zájmu. 
Radová si pohrává s načasováním; ve chvíli, kdy si začíná-
te myslet, že svým zrakem můžete přejít na jiného z herců, 
připoutá vás k sobě zpět pohráváním si s ponožkami či roz-
tomilou spekulací o díře mezi zády a podlahou, která se 
tvoří, když si lehnete. Melanie ze sebe vyráží slova rázně 
a důrazně jako by se jednalo o skutečně fatální problém. 
Je zajímavé porovnat roztomilé ztvárnění Melanie se sexy 
moderátorkou talentové soutěže v druhé půlce představe-
ní. Radová se kompletně proměnila v hloupoučkou a las-
civní zprostředkovatelku drbů ze zákulisí soutěže. Pohrává 
si se slovy, která různě prodlužuje, či naopak seká, aby její 
dikce vyzněla co nejvíc naivně a hloupě. Výrazným přená-
šením váhy z jedné nohy na druhou upozorňuje na své po-
zadí navlečené do titěrných kraťásků. 

Ačkoliv inscenace Dvacet tisíc stránek nabízí zajímavá té-
mata, jejich naléhavost se dá číst pouze mezi řádky. Na 

první zhlédnutí se vnímání komplikuje špatnou srozumi-
telností. Všechny nedostatky by se daly tvůrcům odpustit 
i přehlédnout, pokud by se jim podařilo vytvořit skuteč-
ně apelativní atmosféru, která by Tonyho - leckdy značně 
komplikované a nepřehledné - vyprávění doplnila. Divák 
by tak nemusel být sevřen podivným napětím, že pokud 
přeslechne jen jedinou větu, inscenaci neporozumí. 

Lukas Bärfuss: Dvacet tisíc stránek

Režie: Zuzana Burianová

Dramaturgie: Helena Kebrtová

Scénografi e: Ján Tereba

Kostýmy: Jovana Gospavic

Hudba: Jan Burian ml.

Hrají: Michal Balcar, Vojtěch Bartoš, Izabela Firlová, 

Iva Holubová, Tereza Krippnerová, Marek Mikulášek, 

Michal Necpál, Marie Radová, Ondřej Vacke, Josefína 

Voverková, Jaroslav Těšitel j.h

Premiéra 5. dubna v Divadle DISK. 

Psáno z repríz 9. a 14. října 2013.



28

studie



29

dialogy

Od ideje 
k realizaci: 

Škola je 
docela drsný 

trenažér
Michaela Jankulárová

Jak vlastně produkční fungují v dnešním světě? A jak fun-
gují v rámci projektů DAMU? A jak je to vlastně s tím (ne)
slavným taháním se s produkčními o peníze? Letošní aka-
demický rok patří v hybrisových rozhovorech Katedře pro-
dukce. Jako první jsme vyzpovídali tři studenty: Davida 
Gerneše (D, 1. roč. BcA.), Danielu Fialovou (Da, 1. roč. 
MgA.) a Hanuše Jordana (H, 2. roč. MgA.).

Kdy tě napadlo, že se chceš věnovat divadelní produkci? 
Co jsi od studia na KP očekával a splnila nakonec reali-
ta tvá očekávání?

D: Vždycky jsem tíhnul k divadlu a chtěl jsem spojit di-
vadelní praxi se studiem ekonomie. Po studiu na VŠE 
jsem mohl být jen příjemně překvapen. Zatím se vícemé-
ně rozkoukávám a poznávám možnosti, které mi studi-
um na DAMU nabízí. 

H: Já jsem na DAMU šel s tím, že chci být producentem, 
nikoliv produkčním. Na to být produkční nepotřebuješ 
školu, ale spíš určité vlastnosti, chuť a zkušenosti. DAMU 
mi pomohla v tom, že jsem si za první dva roky vyzkou-
šel spoustu projektů jako produkční a utvrdil jsem se, že 
to pro mě není. Ve školním prostředí jsme všichni nacpa-
ní do nějakého modelu kompromisů, a proto jsou všich-
ni nespokojení. Je to docela drsný trenažér. 

Da: Produkce jako oboru jsem si všimla čistě prozaicky – 
po neúspěšných přijímačkách na herectví. Další tři roky 
mi ale trvalo, než jsem se na školu dostala a zpětně toho 
vůbec nelituju, protože jsem si alespoň stačila uvědomit, 
že chci studovat právě produkci – „neumělecký“ obor na 
umělecké škole, pomáhat. Hlavně v prvních dvou letech, 
kdy je studium dost časově náročné, si člověk ani nesta-
čí uvědomit, jestli je spokojený. Obecně si ale myslím, že 
záleží, jaký postoj k DAMU zaujmete vy sami. Nikdo vás 
tam za ručičku vodit nebude, a proto, co z DAMU využi-
jete, to z ní budete mít. Ať už kontakty, svobodu tvorby 
na školní půdě, záštitu…
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dialogy Jak vnímáš funkci produkčního v současném divadle? 
Jaká by podle tebe měla být ambice produkčního dnes, 
ve vztahu k současné kultuře a divákovi? 

D: Produkční dneska dělá hrozně moc věcí. Může to být 
normální podržtaška nebo může rozhodovat o tom, jak 
to divadlo bude ve skutečnosti vypadat. Produkční by 
měl být určitě součástí týmu a ne jen oslíček na peníze.
 
H: Zase budu mluvit z pohledu producenta. I pro-
ducent samozřejmě sleduje určitý záměr, a to vydě-
lat peníze. Kromě toho, že drží kasu a je manažer, 
tak mluví do dramaturgie, je šéf inscenačního týmu, 
který si sám sestavuje a za výsledek ručí svým jmé-
nem. To je obrovská zodpovědnost, a nejde to dělat 
bez vnitřního záměru a přesvědčení. Jeden z mých 
cílů je, aby se mi moje investice někdy vrátila, proto-
že svoje projekty zatím financuji z úvěru. Věřím tomu, 
že mám potenciál vybrat si lidi, které dokážu rozví-
jet a dokážu říct: „Tenhle člověk bude v mém divadle 
do dvou let hvězda.“

Da: Zde se přikláním k Hanušovu rozdělení produkční/
producent. Producent by měl mít v týmu takovou po-
zici, aby si mohl dovolit říct: „Takhle ne, to je blbost.“ 
Anebo naopak: „Nebojte se toho nápadu, věřte mu, to 
bude úspěch.“ Produkčních jsou pak dva druhy – výkon-
ní produkční a ti marketingově zaměření. První pomá-
hají převádět umělecké ideje do reality, druzí mají úlohu 
ještě daleko složitější – hledají diváky, přesvědčují je, sta-
rají se o ně. Rozvoj publika je v současnosti neuvěřitel-
ně důležitou součástí práce na projektu a já obdivuju 
všechny, kteří na něj mají buňky.

Je práce produkčního na výsledku nějak vidět? Má 
vůbec divák šanci ocenit dobrého produkčního, nebo 
toto ocenění leží zcela na bedrech inscenačního týmu? 
Nemrzí tě někdy, že zatímco herci sklízejí velké ovace, 
tobě se moc veřejného uznání nedostane?

Da: Práce produkčního je vidět právě tehdy, když se 
po produkčním nikdo neptá, protože teprve tehdy je 
všechno v pořádku a plynule probíhá. Teprve ve chvíli, 
kdy uslyšíte větu „Je tady někde nějakej produkční?“, je 
zle… Ocenění pro umělce je pak i nepřímým oceněním 
pro „zákulisní složku“. Nemyslím si proto, že produkční 
svou práci dělají kvůli veřejnému uznání.

D: Laik podle mě práci produkčního nepozná, ale stejně 
tak je to i u dalších profesí. Když je scénografi e dobrá, 
tak to bereš jako samozřejmost, když je špatná, tak si 
toho všimneš a hodíš to na scénografa. Podobné je to 
s produkcí. Jasně, že je to ve skutečnosti tak, že reži-
sér a herci jsou vynášeni do nebes a zbytek týmu jsou 
pěšáci, kteří na ně pracují. Na fotbale taky všichni znají 
jenom útočníka, který dává góly, ale stejně důležití jsou 
i ostatní – když někdo z týmu udělá chybu, je to na vý-
sledku vidět. To, že se mi nedostane veřejného uznání, 
mě nemrzí, s tím jsem do toho šel.

Traduje se mnoho historek o konfl iktu režijně-dramatur-
gické složky s produkcí, někdy se také říká, že se stře-
tává umělecká složka s tou pragmatickou. Jak tyto kon-
fl ikty vnímáš ze své pozice? Jsou to jenom fámy, nebo 
k nějakým závažnějším problémům opravdu pravidel-
ně dochází?

D: K těm problémům dochází vždycky. Režiséři a scéno-
grafové jsou takoví snílci, kteří si něco vysní a produkč-
ní to vždycky musí dostat do reálných fi nančních kolejí. 
Bohužel ideální svět, ve kterém má produkční k dispozici 
tolik peněz, aby mohl říct: „Udělejte si to, jak chcete, já to 
zaplatím a ještě zbude na večírek.“, neexistuje. Produkční 
musí donutit tvůrčí tým, aby udělal něco stejně super, ale 
za menší peníze. 

H: Takové konfl ikty probíhají pořád, je to jedna z věcí, 
která mě utvrdila v tom, že chci být producentem. Vadí mi 
ego některých umělců, kteří si myslí, že mají pravomoci, 
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dialogykteré podle mě v praxi vůbec nemají. Celé studium na KP 
vnímám trochu jako konfl ikt lidí, kteří říkají, že divadlo se 
dá dělat pouze s dotacemi, s čímž bytostně nesouhlasím. 
Ale jsem rád, že jsem v tom prostředí mohl být, abych si 
ujasnil a přesně formuloval své názory a argumenty. Pokud 
vedeš divadlo jako producent, je nutné si uvědomit, že 
máš zodpovědnost za všechny lidi - od režiséra po osvět-
lovače a diváka. Model takového divadla musí být vedený 
člověkem, který má jasný koncept. Na DAMU mají všich-
ni pocit, že jsou nejdůležitější. A je dost podstatné si při-
pustit, že to, co se děje na DAMU, nemusí odrážet to, jak 
to vypadá ve skutečnosti. Je důležité si uvědomit, že způ-
sobů jsou miliony a každý si musí vybrat, co bude fungo-
vat právě pro něj.

Da: To může být věčný boj, pokud je produkční v pozici, 
kdy musí pouze slepě plnit umělecké požadavky. Projekty 
jsou ale připravovány různým způsobem a většinou je 
vůdčí osobou ten, z jehož hlavy nápad vzešel, a to může 
být umělec i produkční, resp. producent. Jako ideální vní-
mám fungující tandem umělec (režisér, dramaturg) – pro-
dukční, který komunikuje hned od začátku vznikajícího 
projektu. Mám zkušenosti s oběma modely.

Jak funguje spolupráce prvního a pátého ročníku na 
absolventské inscenaci v DISKu? Fungují páťáci jako 
určití tutoři nebo si raději všechno udělají sami a první 
ročník jen přihlíží? Nebo snad hodí hned prváky do hlu-
boké vody, aby se naučili plavat? Funguje tahle spolu-
práce podle tebe dobře nebo by se měla upravit/změ-
nit/zrušit? 

D: Tohle je hrozně individuální a záleží na tom, s kým 
se potkáš. Já teď dělám první věc, a to Grand Guignol. 

Zatím fungujeme tak, že si rozhodíme úkoly a každý pra-
cuje na svém. S nějakým tutorováním jsem se nesetkal. 
Hození do hluboké vody beru jako fajn praxi. Je důleži-
té umět věci vyřešit sám a nezáviset na radách druhých.

H: Pan Lázňovský se snažil o spoustu změn a divadlo 
vede dobře. Já si myslím, že by se to dalo dělat i jiným 
způsobem, ale nepřísluší mi se do toho míchat. Prvákům 
ta spolupráce určitě má co dát. Pro mě to byla tro-
chu studentská noční můra, protože to jelo na modelu, 
který mi z povahy nevyhovuje. Pro některé lidi to může 
být funkční příprava na praxi. Je to hodně administra-
tivní a netvůrčí věc. Což neznamená, že je to automa-
ticky špatně.

Da: Já jsem diskovou praxi zažila zatím pouze z pozi-
ce druháka. Jednou náš produkční tým „svého“ magis-
tra neměl, vše jsme si zajistili sami. Ve druhém případě 
jsme s magistrem spolupracovali a práce to byla v pod-
statě stejná – byl prostě součástí týmu, akorát více řešil 
administrativní komunikaci s DISKem. Jde opět o to, jaký 
konkrétní postoj ten který magistr ke „svým“ produkč-
ním zaujme.

V současnosti se hodně rozmáhá tradice různých diva-
delních festivalů, které tak lákají ke spolupráci i čím dál 
víc produkčních. Proč už kamenná divadla tolik neláka-
jí? A dokážeš vidět sám/sama sebe třeba na pozici diva-
delního ředitele kamenného divadla? 

D: Je to dobou, festivaly frčí. Jakýkoliv festival je super. 
Lidé chtějí koncentrovanou zábavu ve větším a radši si 
udělají volný víkend, než aby chodili do divadla pravidel-
ně. Je to tou zrychlenou dobu. Festivaly jsou živější, pří-
stupnější lidem, dávají větší prostor novým formám diva-
dla, jako je nový cirkus apod. A v neposlední řadě se na 
ně lépe shánějí fi nance. V kamenném divadle se musí pla-
tit náklady na provoz budovy a stálého personálu a vždy 
tam přijde jen určitý počet lidí. Na festivalu se naopak ne-
musíš starat o prostory a všechny lidi si najmeš externě. 
Navíc festival je víc vidět, je to exkluzivnější. Po premiéře 
v kamenném divadle většinou neštěkne pes, ale jakmile 
jde o festival, zájem je mnohem větší. Na pozici divadel-
ního ředitele v kamenném divadle se nevidím vůbec – být 
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dialogy ředitel v divadle je sice super, ale celou dobu řešíš jenom 
existenci baráku a na nějaké tvůrčí zapojení nezbývá čas, 
a to mi nevyhovuje. 

H: Festivaly jsou dobrá příležitost pro produkční. Máš ně-
jaký ohraničený projekt, pracuješ na tom například půl 
roku a víš, že v září končíš a můžeš jít dál. Mě osobně 
festivaly zajímají jen jako diváka. Produkční zkušenost 
mám z posledního PQ a další zkušenosti nějak nepotře-
buji. A jestli si umím představit sebe jako šéfa kamenné-
ho divadla? Pokud bych měl vybudovanou značku a re-
pertoár, tak je to jedna z možností uplatnění. Ale hlavní 
cíl to není. Pokud se naskytne příležitost a cítil bych, že 
jsem obklopen lidmi, co utáhnou uměleckou složku, tak 
bych to zkusil. Přijde mi, že spousta divadelníků nevidí 
rádo ambiciózní skupiny mladých lidí. Přitom to, že jsme 
mladí, nutně neznamená, že jsme studentští a že to di-
vadlo neumíme udělat jinak a zajímavě. 

Da: Festivaly jsou pro mě těžištěm mé praxe. Spolupracuji 
na nich raději než na reprízování inscenačních projektů. 
Festivalovou práci spatřuji jako tu víc tvůrčí a, jak zmínil 
Hanuš, s jasným začátkem a koncem, člověk se pak lépe 
„nakopne“ do práce. Festivalová práce navíc není čistě di-
vadelní, produkovat se tak dá ledasco. Během festivalu si 
vždy oddechnu, že kvůli studiu na DAMU nejsem limito-
vaná jen divadlem. Pracovala jsem v Divadle Na zábradlí, 

zkušenost to je nezapomenutelná a obohacující, ale zpět 
do kamenného divadla se nehrnu. Svoje další směřová-
ní vidím spíš jako odklon od čistě divadelních projektů.

Pomohlo ti studium na KP k lepší pozici při hledání a zís-
kávání zajímavých projektů? Na jakých projektech v sou-
časné době (spolu) pracuješ?

D: Kvůli studiu druhé školy nemám zatím moc času, ale 
možnosti tu určitě jsou a nabídky se ke studentům pra-
videlně dostávají. Teď dělám do DISKu Grand Guignol, 

což zatím vypadá na skvělý projekt. Zároveň dlouhodobě 

působím v amatérském divadelním spolku S bojkou 

v zádech, což je sdružení studentů a absolventů VŠE. 
Například letos jsme měli premiéru hry Limonádový Joe, 

která má pravidelné reprízy nejen v Praze. Premiéru další 
hry plánujeme v květnu 2014. 

H: Samozřejmě, že se člověk díky KP dostane k mnoha 
zajímavým příležitostem. Například při psaní bakalářské 
práce z prostředí klasických cirkusů jsem začal spolupra-
covat s Asociací českých cirkusů a díky tomu jsem po-
chopil, co to znamená dělat na sebe, dělat za své peníze 
a na svoje riziko. Jinak v současné době zakládám diva-
dlo Teď! Mám kolem sebe silný inscenační tým vytvořený 
z lidí oslovených napříč DAMU i z jiných uměleckých škol. 
První premiéru budeme mít v lednu 2014 v Činoherním 
klubu, kde jsme se dostali do pozice stálého hosta. Bude 
to inscenace Ideální pár od režiséra Adama Krause. Jedná 
se o jeho autorský text. Takže doufám, že to přežijeme 
a v září/říjnu 2014 bude další premiéra. Chci dát příle-
žitost především damákům, kteří si stěžují, jak divadlo 
nefunguje a přitom jen čekají, až jim někdo zavolá a dá 
jim angažmá.

Da: Díky DAMU se člověk otrká a - někdy náhodou, jindy 
cíleně - narazí na lidi, se kterými se mu dobře spolupra-
cuje. Takže ano, studium na KP mi k získání zkušenos-
tí rozhodně pomohlo. Mým srdcovým projektem je festi-
val pro děti a jejich rodiče VyšeHrátky, který jsem měla 
možnost převzít už jako rozjetý, zavedený festival, a teď 
je můj cíl opět ho rozvíjet i do celoročních aktivit a do-
kázat, že kulturní vyžití pro děti nemusí být přihlouplé. 
Podílím se i na dalších aktivitách studia Damúza, které 
festival organizuje. Damúza podporuje studenty DAMU 
nebo čerstvé absolventy a pomáhá jim realizovat jejich 
vlastní inscenační projekty. Dál spolupracuji s divadelní 

společností Masopust a nově také s centrem pro nový 
cirkus Cirqueon.
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Příběhy 
něžného 
popeláře

Silvia Ronisová

Smutná romantika dvou přátelských balónků, které 
jsou bezmocné vůči poryvům větru a tančí spolu smut-
ný tanec s vědomím své smrtelnosti i toho, že v jedno 
nikdy nesplynou. Pousmání starých míčů, které kdysi 
bývaly nové a čisté. Kdo do nich asi kopal, kdo si s nimi 
hrál, kdo je zahodil? Mlčí o svém životě, mlčí o svých pá-
nech, mlčí o dětech, které si s nimi hrávaly, a přesto pro-
mlouvají. Kdo by čekal, že děravá špinavá mičuda může 
být dojemná? Přesvědčí vás o tom srbský umělec Miloš 
Tomić a jeho výstava Ðubroteka v pražské galerii AMU.

Miloš Tomić absolvoval na Katedře animovaného fi lmu 
FAMU u Petra Skaly v roce 2006. Rodák z Bělehradu se 
kromě sbírání odpadků věnuje fi lmu, fotografi i, koláži 
i soše. V letošním roce se účastnil bienále v Benátkách. 
Kusy potrhaného igelitu, zaschlé žvýkačky, cáry celofá-
nu, nitě a vše ostatní, co se dá běžné najít zahozené na 
chodníku - městský odpad (srbsky đubreta) je pro toho-
to multimediálního umělce materiálem, který vystavuje 
ve vitrínách jako drahocennou sbírku motýlů. Tomić sám 
sebe označuje jako “městského přírodovědce” a smetí je 
pro něj faunou a fl órou. Nejen to - jakoby jej znovu na-
vracel do života, jehož smyslem ovšem už není chránit 
malinový bonbón či v sobě nosit potraviny, ale být umě-
leckým dílem. 

Kdo by nechtěl dopadnout v důchodu takhle? Paralela 
s lidským životem se přímo nabízí. Tomić vytváří z ne-
nápadných předmětů sériové výroby, které nám pouze 
slouží, svébytný mikrokosmos rozmanitých živočišných 
druhů. Povyšuje je na artefakty s vlastní historií, kterou 
si návštěvník galerie může libovolně vymýšlet a tím tyto 
objekty individualizovat (snad právě proto u exponátů 
scházejí názvy). Obaly od bonbónů jako panenky v kro-
jích hrdě hlásají: “Byly jsme naživu a máme co říct!” 
Řada míčů na stěně připomínající řadu lebek v kostnici 
si vzdorovitě šeptá: “Nás nikdo neoplakává, nejsme do-

mácí mazlíčci.” Potrhaný kus igelitu žbrblá: “Koukněte na 

mě. Vypadám jako nějakej surrealistickej strom v bouři.” 

A právě toto je druhý aspekt výstavy - předměty demon-
strují svou schopnost stát se něčím jiným a být vnímá-
ny jako obrazy. 

Kromě nich jsou součástí expozice i subtilní kresby 
tužkou, video s již zmíněnými balónky a doprovodné 
texty - zkrátka vše pro to, aby autor pokorně obhájil 
svou sběratelskou vášeň. Živé rostliny rozmístěné upro-
střed místnosti příběh dotvářejí. Ironií je, že na rozdíl od 
vystavených předmětů nikoho nezajímají a nikdo si je 
důkladně neprohlíží. To také není jejich účelem; Tomić 
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glosa

Už zase TA proklatá situace: týden před premiérou. Všichni jsou nervózní, všichni jsou vyčerpaní. Všichni se hádají, 

křičí, třískají dveřmi, házejí věcmi. Jsou sprostí, jsou uražení. A pak se usmiřují. A nemůžou se dočkat, až to všech-

no konečně skončí! Jenže najednou je po premiéře a ve chvíli, kdy z vás všechno spadne a měli byste pocítit onu 

dlouho očekávanou úlevu, přichází místo toho cosi jako smutek a nostalgie. Po čem se to ale člověku vlastně stýs-

ká? Možná právě po TÉ situaci, kvůli které se do podobného podniku vrhá znovu po hlavě.

Zdeňka Horčicová

vytváří kontext, ve kterém si je živé i neživé rovno, živé 
umírá nezájmem (snad ne nedostatečnou zálivkou), ne-
živé ožívá imaginací návštěvníků. 

Úlomky barevných plastů jako pestrý botník módní ce-
lebrity, zmačkané šedé papírky tvářící se jako pravěcí 
trilobiti, shluk kroutících se nitek - malých tasemniček 
v útrobách těl, zamotané igelity připomínají pečlivé dr-
důlky baletek i podprsenku stárnoucí dámy - to vše je 
možné spatřit při nekonečných možnostech interpre-
tace. Popelářem z lásky je již od dětství Miloš Tomić; 
v Bělehradě, v Praze i v Madridu se nechal uchvátit 
smetím. Je popelářem, který neodváží obsah popelnic 
na skládku, ale skládku si odváží domů. S upřímným až 
dětinským nadšením nám předvádí svou sbírku. Zbývá 
už jen popřát všem odpadkům světa, aby se dostaly do 
rukou tohoto umělce.

Miloš Tomić

Ðubroteka

Od 24. října do 28. listopadu 2013

Galerie AMU
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The game 
is never 

over
Hana Lehečková

Je těžké najít černou kočku v tmavé místnosti. Někdo 
slyší našlapování jejích tlapek v levém rohu, jiný má 
pocit, že už ji chytil, ale v síti mu uvízlo pouze vypelicha-
né morče. Někteří pesimisté říkají, že kočka je ve skuteč-
nosti šedivá, jiní jim oponují, že kočka je sice černá, ale 
nachází se v jiné místnosti. A všichni se mezi sebou škor-
pí a napadají, aby obhájili svou pravdu. Proč tedy chy-
tat kočku, kterou vlastně nikdo nespatřil a která možná 
ani neexistuje? 

Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatu-

ře a jeho komunikační strategie je knižní studie Pavla 
Janouška, která vyšla v nakladatelství Academia v roce 
2012. Autor v ní nahlíží na myšlení o literatuře (potaž-
mo na myšlení o umění obecně) z hlediska teorie her. 
Čtenářem těchto dvou set osmdesáti stran může být 
v podstatě kdokoliv, kdo se pohybuje ve vědeckých či 
znaleckých kruzích. Základní principy mají totiž všech-
ny vědní obory společné. Jsou to právě principy charak-
teristické také pro hru: agonální charakter - založený na 
boji či závodě, který je bytostně přirozený lidským bytos-
tem, neboť právě ten nás posouvá dále ve vývoji - a „hro-
vost“1, tedy jistá role, která funguje na základě dohody 
a fi ktivních pravidel.

Ve svých úvahách si vzal Janoušek za příměr počítačo-
vou hru, kde hráči zaujímají role imaginárních postav. Ve 
hře na „myšlení o literatuře“ zaujímají hráči roli „znalce“. 
Znalcem je pro Janouška de facto kdokoliv, kdo o literatu-
ře nějak přemýšlí (kritik, teoretik či historik). Každý zna-
lec rozvíjí vlastní herní strategii, aby v oné hře dosáhl co 
nejvíce úspěchů, má své postupy, které uplatňuje, moti-
vace, které ho k nim vedou a cíle, kterých chce tímto do-
sáhnout. Skrze tuto prostou tezi nahlíží autor na dějiny 
literatury a literární teorie a hledá v takto složitém kon-
struktu jednoduché zákonitosti. Překvapením může být, 

1 Angličtina používá dva pojmy pro hru: game a play. V češtině pro ně nenacházíme adekvátní ekvivalent, proto se používá neši-
kovné rozdělení na hravost a hrovost. Možný je také příměr hrovosti k latinskému „ludus“.
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že se tento příměr ukazuje jako dokonale funkční. A to 
z velmi jednoduchého důvodu - hra je základní podsta-
ta našich životů, prostřednictvím které uchopujeme svět 
kolem nás. Všichni jsme vlastně hráči hry „na rodinu“ 
(kde zaujímáme roli matky, otce, dcery, syna ad.), hráči 
hry „na vztahy“ (v roli přítele či přítelkyně), ale také hráči 
hry „na život“, kde já zaujímám roli „Hany Lehečkové“. 
V těchto všech hrách se nějak sebescénujeme - vytváří-
me si takový obraz sebe sama, jaký chceme, aby ostat-
ní viděli, a podle toho také volíme adekvátní strategii ve 
svém chování a jednání. Dokážeme však dosáhnout vyty-
čeného cíle? Dokáže znalec usilující o poznání podstaty 
literatury toho poznání někdy dosáhnout? 

Na začátku každé hry stojí pravidla. Svět počítačové hry 
má jakousi prehistorii, která existuje nezávisle na hráči 
a se kterou se musí nejprve srozumět, aby našel svoji 
roli v příběhu. I vědecký svět má tuto prehistorii – je 
to rozjetý vlak, podél kterého chvíli běžíme, než do něj 
naskočíme. Abychom se mohli ve světě literatury začít 
orientovat a přemýšlet o něm, nutně potřebujeme znát 
kontinuitu vývoje a získat tak představu toho, kde se na-
cházíme my. Znalec se dozvídá o vzniklých uměleckých 
dílech a teoriích, které na ně byly aplikované. Hráč ob-
jevuje herní mapu. Oba dva získávají rámec, ve kterém 
se mohou pohybovat; a zároveň s tím nabývají jazyk, 
který v něm mohou používat. Znalec se učí relevantní 
argumentaci, interpretaci a specifi ckému vědeckému ja-
zyku; hráč se učí ovládat svoji postavu. 

Ve chvíli, kdy hráč objeví mapu, uvědomí si zároveň i to, 
že na mapě zůstávají stále jistá místa černá – jsou to 
území, na která před ním ještě nikdy nikdo nevkročil. 
K tomu samému dochází také znalec - v dosavadní sumě 
poznaného jsou stále mezery, například nějaká historická 
období, kterým dosud nebyla věnovaná pozornost. Pouští 
se do vlastního výzkumu a rozšiřuje tak rozhled ostatním 
znalcům, čímž se stává pro komunitu prospěšným. Co 
ale dělat ve chvíli, kdy už je všechno napsáno a všechno 

řečeno? Co s tím, když už je herní území objeveno? Hráč 
v počítačové hře se může rozhodnout, že začne přetvářet 
již objevená území – tu zbourá farmu, tady postaví školu 
a sleduje, jestli jeho městečko nezačne lépe fungovat. 
Znalec znovu a z jiné perspektivy uchopuje objevy svých 
předchůdců, aby došel k jiným, lépe fungujícím a objek-
tivnějším závěrům. Redefi nuje předmět výzkumu a zpo-
chybňuje dosavadní stanovisko, které nahrazuje jiným. 

Myšlení o literatuře je společenská hra - jsou zde s námi 
i jiní hráči, kteří následují stejná pravidla a normy. Právě 
v této komunitě vznikají a probíhají diskuze o literatu-
ře a je to ona, která poskytuje zpětnou vazbu a zázemí 
novým objevům. Proto také rozhoduje o tom, kdo může 
být považován za jejího příslušníka. Stejně tak tým v po-
čítačové hře přijímá hráče, a pokud ho nepřijme, zname-
ná to, že hráč nebude mít s kým hrát, proti komu hrát 
a ani kde hrát. O přijetí rozhoduje především na základě 
toho, jak dobře se hráč orientuje v herním prostoru, jest-
li ovládá pravidla a také jak může týmu přispět. Pokud 
chce být člověk přijat mezi ostatní znalce, musí prokázat 
sumu znalostí (jistou orientaci v české i světové literatu-
ře, v literárních teoriích ad), jisté dovednosti (např. schop-
nost kreativní interpretace) a určitou přínosnou speciali-
zaci, kterou ostatní nedisponují (například hluboké zna-
losti z oblasti skandinávské literatury).

Ostatní hráči jsou také důvodem, proč hru vůbec hrát. 
Základem každé hry je agón – porážka soupeře či nejlep-
ší výsledek. Pohonem, který žene hráče dál, je do velké 
míry i přirozená snaha vyzdvihnout se nad ostatní. Znalec 
chce, aby jeho teze či objevy byly přijaty a staly se zá-
kladem pro další zkoumání dané problematiky. Pokud se 
mu podaří je prosadit, získá výhodnější pozici v hierar-
chii znalecké komunity a uplatnění jeho následujících ob-
jevů bude o poznání snadnější. 

Není výjimečné, když si někdo vybuduje reputaci a dosta-
ne se do širšího povědomí své komunity na základě toho, 
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že zpochybní dosavadní autoritu. Pokud se mu to podaří, 
často pak převezme její místo; zároveň s tím se ale ocitne 
v pozici, kdy může očekávat útok od jiných, kteří mohou 
zpochybnit zase jeho úsudky a závěry. Ostatní členové ko-
munity jsou zároveň potenciální hrozbou, proto si každý 
znalec dává záležet, aby vytvořil neprůstřelný myšlenko-
vý konstrukt. Stačí jeden chybný argument a objev může 
být zavrhnut a znalec v rámci komunity degradován či 
z ní zcela vyloučen.

Pravidla a normy, na základě kterých funguje každá hra 
a vědecké bádání, mají v myšlení o literatuře formu určité-
ho vzorce myšlení. Paradigma je přirozenou součástí kaž-
dého vědeckého bádání, určuje totiž metodologii výzku-
mu, se kterou jsou ostatní znalci srozuměni a také pro-
středky artikulace, kterým ostatní rozumějí. To však ne-
znamená, že by bylo neměnné. Sem tam se objeví hráč 
či skupina hráčů, kterým se podaří dosavadní podobu 
herní mapy narušit a zpochybnit do té míry, že se začíná 
hroutit a kteří vytvoří zcela nový herní plán. Jedno para-
digma se hroutí, zároveň s ním však vzniká paradigma 
další. Jeden umělecký směr střídá druhý. Hraje se znovu, 
ale podle jiných pravidel. 

Tomu se říká dějinný vývoj. Každé paradigma usiluje o po-
znání pravdy a používá k tomu své vlastní prostředky. 
Přestože jsou romantismus a realismus dva odlišné směry 
užívající odlišné prostředky, potkávají se ve svém cíli – 
v úsilí o opravdovost. V jisté chvíli se však každé para-
digma vyčerpá a nahrazuje jej jiné. Zdá se sice, že žijeme 
ve svobodné společnosti, jejíž myšlení není ničím svazo-
váno, jenže paradigma je bytostně vlastní jakékoliv zna-
lecké komunitě a potažmo i kterékoliv společnosti. Je to 
vlastně životní přesvědčení, způsob, jakým nahlížíme na 
věci kolem sebe a jakým chápeme věci kolem sebe. Je ale 
vůbec možné „pohlédnout pravdě do očí“ ve společnosti, 
kde se neustále střídají úhly pohledu? Vracíme se zpátky 
k otázce: dokáže znalec usilující o poznání podstaty lite-
ratury toho poznání někdy dosáhnout? Inu – nedokáže.

Konfucius kdysi řekl, že je těžké najít černou kočku 
v tmavé místnosti - zvlášť pokud tam není. Na otázku, 
jaký má pak smysl usilovat o něco, co je nemožné, odpo-
vídá Janoušek tvrzením, že samotná cesta je cíl. To se zdá 
velmi triviální, ale většina odpovědí na složité otázky je ve 
své podstatě triviální. Vždyť ani hráč nehraje počítačovou 
hru proto, aby ji dohrál. Prožívá však vzrušení z činnosti, 
které se věnuje; je spokojen, když se jeho schopnosti a vý-
sledky zlepšují a když dosahuje dílčích úspěchů, které ho 
k jeho cíli přibližují. Znalec získává titul, významné místo, 
publikuje a cítí vzrušení, přestože svého cíle, čili pozná-
ní pravdy, nikdy nemůže dosáhnout. Lidské bytosti mají 
prosté potěšení ze hry.

Černá kočka mistrně balancuje na pomezí eseje, studie 
a detektivního vyprávění. Čtivou ji dělá především pro-
línání prozaického a vědeckého jazyka, z jejichž kom-
binace vytváří autor svůj vlastní svébytný jazyk. To, co 
Janouška paradoxně vzdaluje od formy vědecké práce, 
je jeho vlastní rozhodnutí. S vědomím toho, že vědecké 
bádání je pouhá hra, a v souladu s obsahem své knihy, 
si autor před našima očima záměrně pohrává s pravidly 
„hry na myšlení o literatuře“ a do značné míry je překra-
čuje. Černá kočka je především velkým vyplazeným ja-
zykem na čtenáře. Sama je hrou v přesně vymezených 
pravidlech. Pokud na ně přistoupíte, všechno je dokona-
le funkční a nemůžete jinak než obdivovat myšlenkový 
konstrukt autora, který vytvořil tento svůj vlastní svébyt-
ný herní svět. Jeho pravidla jsou však snadno narušitelná 
a vyvratitelná. Sympatické a zábavné na této knize je to, 
že se tak děje cíleně. Janouškovou argumentací je přede-
vším zdravý selský rozum. Nepotřebuje se zaštiťovat ne-
napadnutelnými myšlenkovými konstrukty a záměrně si 
nechává nahlížet do karet, s vědomím - a vlastně i přá-
ním - toho, že někdo brzy jeho hru prohlídne, napadne 
a vytvoří svoji vlastní. Ostenzivně demonstruje svoji tezi, 
a to do puntíku. Janoušek čeká na výpad od soupeře, na 
zpochybnění své teze. Taková je totiž podstata myšlení 
o literatuře.
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Abych tuto podstatu naplnila a sama se přidala do ago-
nálního prostoru, měla bych se teď proti Janouškovi 
nějak vymezit. To však není dost dobře možné, proto-
že Janouškovy úvahy končí ve slepé uličce. Janoušek-
protihráč ode mě vyžaduje, abych se proti němu vymezi-
la; kdybych tak skutečně učinila, zároveň bych potvrdila 
jeho hlavní tezi: že myšlení o literatuře udržuje v živém 
dynamickém chodu právě řečový zápas. Janoušek mani-
puluje mým dalším tahem a útok by byl předpokládanou 
součástí hry podle jeho pravidel. A neboť tímto článkem 
hraju „hru na myšlení o literatuře“, která se v tuto chvíli 
realizuje skrze „hru proti Janouškovi“, sama bych si pod 

sebou podřezala větev, pokud bych s ním polemizova-
la. Jediným východiskem, které mi v tuto chvíli zbývá, je 
do této hry vůbec nevstupovat a odmítnout být součás-
tí jejího agonálního prostoru. Proto se proti Janouškovi 
nevymezím.

A paradoxem je, že i já jsem se ocitla ve slepé uličce. Právě 
jsem se totiž vymezila. 

JANOUŠEK, Pavel. Černá  Kočka, aneb, Subjekt znalce 

v myšlení  o literatuře a jeho komunikační  strategie. 

Vydá ní  první . 279 pages. ISBN 80-200-2128-0

glosa

Třídenní přehlídka DVD („Děti, výchova, divadlo“) proběhla o víkendu 11. až 13. října v prostorách budovy 

DAMU a nabídla prezentaci Katedry výchovné dramatiky – konferenci, ukázky tvorby dětských a mládežnic-

kých souborů, vystoupení recitátorů, projekty současných studentů, workshopy – a také setkání současných 

studentů s absolventy a vyučujících se svými žáky. Kdo ji zažil, rozšířil si nejenom svůj přehled o vývoji drama-

tické výchovy v Čechách, na Slovensku a ve Francii, ale i o katedře, jejíž činnost nebývá v porovnání s jinými

katedrami tolik sledována. V sobotu ráno začala klíčová beseda s názvem „Podoby Dramatické výchovy“. Pů-

vodně neformální setkání se nakonec stalo spíše konferencí, jež otevřela diskuzi, která pokračovala i pozdě-

ji v kavárně a na chodbách. Po celé tři dny byla představení rozdělena do několika bloků, v nichž svá díla pre-

zentovali studenti a absolventi oboru KDV spolu se svými žáky. Divák mohl spatřit takřka všechny druhy diva-

dla – přes loutkové k činohernímu, hudebnímu, pohybovému, recitačnímu až k ukázkám z přednesů a monologů. 

V tomto směru bylo jedním z nejzajímavějších počinů kabaretní představení Veroniky Kořínkové a Barbory Jurinové 

Bar u Etka/y, jež v sobě kombinovalo vše výše zmíněné. 

  Petra Hlubučková
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rozhovor

Doubravka 
Svobodová:

o DAMU, 
Zábradlí 

a nedostatku 
času

Adéla Vondráková

Při rozhovoru Doubravka Svobodová ve své nové děkan-
ské židli nesedí, protože její místo za stolem okupuje 
zlatá fenka Tonka. A je to trošku ironie vzhledem k tomu, 
že tento rozhovor vznikl právě kvůli děkanskému křeslu.

Začíná vám první celý akademický rok v roli děkanky. 
Těšíte se?

Zatím jsem neměla čas prožívat žádné radostné či úzkost-
livé očekávání. Můj nástup na místo děkanky šel docela 
rychle. Stále jsem přebíhala z DAMU na Zábradlí, takže 
jsem dokázala svůj úřad jen udržovat a za posledních pět 
měsíců jsem se ani nedostala k realizaci některých bodů, 
které jsem v koncepci slibovala. Teď se snažím doběh-
nout vlak a doufám, že se mi to do konce kalendářního 
roku podaří a budu se moct začít věnovat škole i z po-
hledu dlouhodobějších vizí. Takže zatím mám pocit, že 
nestíhám a že to snad nikdy nestihnu.

Proč jste se po tolika letech vedení Divadla Na zábradlí 
a předtím ještě Divadla v Řeznické rozhodla přihlásit do 
konkurzu na děkana DAMU?

Po odchodu z Divadla Na zábradlí jsem neměla žádnou jas-
nou vizi, co a kde bych chtěla dělat. Dostala jsem ale pár 
nabídek. Když se začalo tušit, že Jan Hančil v konkurzu na 
rektora nemá protikandidáta a že se tedy pravděpodob-
ně rektorem stane, oslovili mě někteří pedagogové s tím, 
že bych měla kandidovat na děkanku DAMU. Uvažovala 
jsem o tom asi čtrnáct dní a pak se rozhodla, že to zku-
sím. Měla jsem pocit, že jsou lidé, kteří by si mě tu přáli. 
To se pak vždycky líp do nějakého výběrového řízení vstu-
puje. Člověk má dojem, že by mohl být vhodným kandi-
dátem – neříkám nejlepším. No a pak už to šlo ráz na ráz.

Takže jste se vrhla na přípravu své kandidatury…

Protože jsem byla stále ve funkci v Divadle Na zábradlí, 
neměla jsem moc času na přípravu koncepce. Byť jsem 
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rozhovortady byla přes dvacet let pedagožkou, o některé věci jsem 
se moc nezajímala – jaké přesně jsou pravomoci děkana, 
možnosti fakulty směrem ke škole jako takové i k veřej-
nosti, jaké jsou její ekonomické možnosti… Snažila jsem se 
tyto vědomosti vstřebat, sejít se s určitými lidmi a z těch-
to poznatků vytvořit koncepci tak, abych nepřicházela 
s něčím, co bych nemohla prosadit. Dostala jsem větši-
nu hlasů, ale asi jsem nebyla nejoptimálnějším kandidá-
tem, na kterém by se senát shodl jednomyslně.

Jaké to je být jediným kandidátem?

Má to dvě polohy, ale musím říct, že na jednu stranu je 
to zklidňující. Nemusela jsem se vůči nikomu vymezovat, 
shánět informace, kam by ten druhý chtěl školu směřo-
vat. Protože pak člověk musí buď uznat, že je ten druhý 
lepším kandidátem – což se taky může stát – a ustoupit, 
nebo zjistit, že protikandidát nemá dostatečné předpo-
klady vykonávat tuto funkci a pak je třeba se pečlivě při-
pravit na diskuzi, což stojí mnohem víc práce. V diskuzi 
s protikandidátem má ale člověk příležitost prezentovat 
svoje přednosti daleko lépe než sám. Na druhou stranu 
samotný kandidát nemá nad kým zvítězit. A také audito-
rium na něj získá víc času a může se ho ptát i na zcela 
marginální věci do nejmenších podrobností. A pak najed-
nou zjistíte, že zas tak skvěle připraveni nejste.

Vaše koncepce vedení DAMU se vlastního chodu školy 
moc netýká. Máte dojem, že není co měnit?

Nic nelze měnit najednou. Myslím si, že na škole nelze 
dělat nějaké razantní změny podobně, jako když do di-
vadla přichází nový umělecký šéf. Rychlá výměna peda-
gogů nebo proměna zaměření školy není možná už kvůli 
studentům, kteří potřebují nějakou uměleckou autoritu, 
někoho, kdo má za sebou určitou praxi a výsledky. Asi 
by nemohl učit režii někdo, kdo nikdy nerežíroval – co já 
vím, možná by byl dobrým pedagogem, ale dost těžko se 
to zjišťuje. Přijít s koncepcí, která úplně pozmění chod 

školy a bude počítat s jinými lidmi sice lze, ale české diva-
delnictví je takové malé ghetto a těch lidí ochotných učit 
tu zas tolik není. Ale já bych ani nějakou zásadní změnu 
dělat nechtěla. Tahle škola má určitou tradici, studenti 
byli přijati s určitými pedagogy a programem a nejde jen 
tak přijít a říct – chceš, nechceš, máš smůlu.

Je těžké získat pro DAMU nové pedagogy?

Už když se pohybujete na škole a sledujete několik gene-
rací studentů, tak najednou víte všechno o všech. Zcela 
pragmaticky je vám jasné, které umělecké osobnosti učit 
nikdy nebudou vzhledem ke svému zaměření a že někte-
ří nebudou moci učit z ekonomických důvodů. Postupně 
vyeliminujete možné spolupracovníky a zjistíte, že jich je 
pomálu. A navíc tady člověk musí chtít učit, musí ho to 
bavit a musí být přítomen i prvek určité fi lantropie nebo 
pocitu poslání, protože na DAMU pedagog se zkráceným 
úvazkem vydělává stejně jako za jeden natáčecí den.

Uvažujete o nějakých změnách, které byste na DAMU 
ráda provedla?

Cítím, že by se tu měly odehrát nějaké změny a myslím 
si, že jsem je ve své koncepci pojmenovala. Ale je potře-
ba vše pečlivě připravit, nelze to udělat jen nařízením 
děkana. Abych například mohla někoho pozvat na klau-
zury, musely by se hrát dvakrát až třikrát a je potřeba, 
aby daná katedra začala nejen klauzurní vystoupení, ale 
i výuku organizovat úplně jinak. Po půlroce ve funkci si 
myslím, že něco připravím svému nástupci, aby mohl tu 
změnu dokončit. Ona je to velmi dlouhodobá vyšívačská 
práce, která vyžaduje až zabejčenou vůli.

Ve své koncepci věnujete největší prostor PR školy, je to 
skutečně tak důležité? 

Existuje několik škol na různých úrovních. A já mám 
dojem, že veřejnost přestává rozlišovat, jestli je někdo 
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rozhovor absolventem té nebo oné školy. DAMU by měla jasněji 
dávat najevo nejen veřejnosti, ale především budoucím 
zaměstnavatelům a spolupracovníkům našich studentů, 
co jsme za školu a jaký je tady program, čím je absolvent 
vybaven a hlavně o co lépe je vybaven než absolvent jiné 
školy. Především je třeba, aby se daleko dříve vědělo o na-
šich studentech. Začít shánět angažmá až v DISKu je pro-
stě pozdě a i přes veškerou snahu pedagogů ne všichni 
mají stejnou šanci se v absolventských inscenacích pre-
zentovat. Je potřeba usnadnit přechod z DAMU do praxe, 
aby nebyl pro absolventy studenou sprchou a deziluzí.

Ve své koncepci ale mluvíte i o uchazečích o studium… 

Ano, podobně by měla škola komunikovat i vůči ucha-
zečům o studium. Zásluhou všech těch reality show 
se sem často hlásí sebevědomí mladí lidé, kteří nema-
jí žádný vztah k divadlu a získali mylný pocit, že státi 
se pozoruhodným objektem vnímaným širokou divác-
kou obcí je velmi snadné a není třeba pro to nic udě-
lat. A naopak jsou i někteří zajímaví lidé působící třeba 
v amatérských souborech, kteří mají respekt vůči tomu-
to povolání a nikdy nenajdou odvahu se přihlásit. Jde 
o to neustále dělat osvětu. 

Pojďme se posunout k dalšímu tématu. Jaké to je po 
tolika letech opustit Divadlo Na zábradlí?

Byla jsem ředitelkou Divadla Na zábradlí dvacet let, 
ale už asi po deseti letech jsem uvažovala o odchodu. 
Dokonce jsem se jednou nechala odvolat, ale smrt Petra 
Lébla mě do té funkce zas vrátila. Cítila jsem, že by měla 
přijít nějaká nová energie, protože po určité době člo-
věk přestává být hybatelem a stává se udržovatelem. Ale 
byla doba silných politických tlaků, a tak jsem zůstávala 
spíš jen ze vzdoru. Když se situace trošku uklidnila a vě-
dělo se, že budou postupně vyhlašována výběrová říze-
ní na všechny ředitele příspěvkových organizací, oznámi-
la jsem, že se o post ředitele Zábradlí ucházet nebudu.

Sledujete dění Na zábradlí teď? 

Moc tam nechodím. Zatím jsem byla jen dvakrát na 
představení. Myslím, že nové vedení by mělo mít plnou 
volnost a nemělo by být pod frustrujícím dohledem bý-
valé ředitelky. I já jsem tam takhle začínala a myslím 
si, že je to teď jejich a měli by si to dělat, jak chtějí. Já 
jim věřím a domnívám se, že to byla dobrá volba výbě-
rové komise.

Stýská se vám po Zábradlí nebo už jste si za ten půlrok 
na DAMU zvykla?

Nestýská se mi, protože na to nemám čas a taky si to za-
kazuju. Ale někdy se zamyslím a teprve ve Stříbrné ulič-
ce si uvědomím, že nejdu na Zábradlí. Mám za ta léta 
vytvořené refl exy. Ale už se to odnaučuju. Už zahýbám 
správně do Liliové ulice.

Takže vám na DAMU nic nechybí?

V divadle jsem byla daleko blíž tvorbě. Tady mi chybí 
propojení s konkrétním projektem. Respektive je jich na 
sedmi katedrách tolik, že nemám šanci je aktivně ovlivňo-
vat, snad jen coby stávkující stroj na podpisy. Na zábradlí 
jsem neustále vybíhala dívat se na zkoušky či je alespoň 
sledovala přes odposlech. Na děkanátě mohu jen otevřít 
okna a doufat, že v některých učebnách někdo zvýší hlas 
a já budu aspoň vzdáleně „účastníkem“ tvorby.

Vypadá to, že divadlo je vaším osudem, ale vy jste se 
ještě za studií na DAMU a FFUK zajímala i o fi lm…

Já jsem dokonce daleko víc tíhla k fi lmu. Studovala jsem 
Organizaci a řízení divadel, což je v podstatě produk-
ce, ale já studovala opravdu v těch nejhorších letech – 
v půlce 70. let. Tehdy prof. Vostrý a Císař ještě nesměli 
být ani docenty. Měli zakázáno přednášet, a když náho-
dou jednou za půl roku někde přednášeli, všichni jsme 
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rozhovorse tam cpali, protože najednou někdo mluvil a mělo to 
hlavu a patu. Cítila jsem se frustrovaná, že nic nevím, 
a tak jsem se rozhodla, že si musím ještě něco vystudo-
vat. Už za studia na DAMU jsem se přihlásila na Divadelní 
a fi lmovou vědu na UK, protože jsem za svých gymna-
ziálních let trávila stejně času s divadlem jako s fi lmem. 
Po absolutoriu jsem dělala asistentku režie a asistentku 
produkce v Krátkém fi lmu Praha a spolupracovala jsem 
na několika dalších projektech, takže to skutečně vypa-
dalo, že u fi lmu zůstanu.

A jak jste se dostala k divadlu?

V době, kdy jsem zrovna neměla práci, protože jsem utek-
la z nějakého příšerného socialistického seriálu pro děti, 
jsem potkala svého spolužáka. On tehdy pracoval v Klubu 
v Řeznické a potřeboval někoho k sobě. Šla jsem do toho 
s tím, že tam budu tři měsíce. Chytlo mě to a už jsem z té 
divadelní řeky nevystoupila.

Neuvažovala jste někdy o změně profese?

Ne, to ne. V Řeznické jsem často dělala dramaturgii, 
a když jsem přešla na Zábradlí, tak jsem se toho musela 
vzdát. To mě trochu mrzí, protože mě to bavilo a myslím 
si, že jsem v tom nebyla špatná. Prostě nebyl čas.

A co vaše herecká kariéra?

Já jsem nikdy neměla herecké ambice. Mě baví zkoušet, 
ale nebaví mě pak hrát. Ta moje herecká „kariéra“ spočí-
vala v tom, že když někdo v Řeznické onemocněl a byla 
to malá role, zaskakovala jsem. Na Zábradlí mě někdy re-
žiséři obsazovali do epizodních rolí, protože mi nemusel 
být vyplácen honorář a v divadle se s rozpočtem boju-
je neustále. Několik let jsem hrála i s Divadlem Na tahu 
Andreje Kroba. Mám ale podezření, že především proto, 
abych nechala Divadlo Na tahu dál hrát Na zábradlí. 

Ale hrála jste i se studiem Láďa…

Tam jsme všichni byli proto, abychom sloužili Láďovi 
Smoljakovi a snažili jsme se mu to nekazit. Nebyli jsme 
spoluhráči, spíš přihrávači. Nejsem sice Marvan, ale tak-
hle nějak si představuju divadlo Vlasty Buriana. Všichni 
byli srozumění s tím, že pro někoho připravují půdu, aby 
si diváci užili nejen herectví, ale u Ládi i jeho myšlenko-
vé pochody a to, jakým způsobem uvažoval o věcech.

Dobře, ale jste přece také režisérkou. Ani to vás 
nezlákalo?

Mám za sebou dvě nebo tři „profesionální“ režie. Nebyl 
nikdo jiný, a tak mě oslovili, abych text, co jsem vybra-
la, také zrežírovala. Moje režijní ambice byly spíš z nouze 
ctnost. Ještě režíruju v souboru Příšerné děti, ale to už je 
divadlu hodně vzdálené. My se prostě rádi vídáme. Když 
Příšerné děti začínaly, měly od šestnácti do devatenácti 
let a teď už jsou to čtyřicátníci. Je to pro ně alibi, že ne-
jsou doma. Scházíme se takzvaně na zkoušky, kde probe-
reme všechno možné, a tak zbývá na připravovanou hru 
jen několik minut. Teprve tak tři neděle před premiérou 
si někteří uvědomí, že se blíží okamžik, kdy budou stát 
na jevišti a začneme hekticky zkoušet. Inu, je to vskutku 
ochotnický spolek se vším všudy. 

Takže je pro vás po tolika letech praxe v divadle vedení 
divadelní fakulty výzva nebo spíš brnkačka?

Když chcete něco dělat pořádně, tak je to vždycky výzva. 
A já se teprve učím být děkankou a nevím, zdali obsto-
jím. Snažím se.
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Černá 
Thalie

David Košťák

1. obraz: My se vám ozveme

Snová scéna. Ornela přehrává svůj monolog. 

Netalentovaně. 

Ornela: Mám matku ráda
 Moc ráda
 Ale ona žije tak nesmyslně
 Její jméno neustále v novinách
 To mě unavuje
 Občas se mi zdá, že mě vedle ní ostatní přeměřují
 Jak veliká jsem nula

Střih. Pozornost upřená na rodiče.

Matka: Po kom ta holka je
 Vlasy krásný, plavý
 Prostě plavou kolem její tváře
 Takový živý jsou
 Jako mořský řasy, že jo
 A ty dvě neonky
 Schovávaj se v nich
 No krásný oči holka má

Otec: Dlouhý nohy má
 Strašně
 Z toho, jak nám jako malá utíkala
 Nechtěla se mejt, holčička
 Pamatuješ?
 Drželas jí za patičku a máčela ji v neckách
 Jenom ta pata osychala
 A ona křičela a utíkala
 Nechtěla se mejt
 A dnes z toho má tak dlouhý nohy
 Vymydlený

Matka: Utíkala, prosimtě, utíkala
 Po mně ty nohy má
 Prej jak utíkala
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 To je hlavní
 Už to není ta malá špinavka
 Ornelka moje

Otec: A vlasy jak si žužlala

Matka: Byl to dobrej nápad
 Ten speciální šampón
 Jenom třista pade
 No ještě párkrát to zkusila
 Žužlání
 To její zvracení pak
 To mi trhalo srdce
 A uši
 Ale naštěstí přestala
 S tim žužlánim
 Jsem na ní tak pyšná
 Slyšíš 
 Na tebe
 Ještě nám to ukaž
 Jak jsi jim to předvedla

Ornela sehraje krátkou etudu.

Matka nadšeně tleská

Matka:  No jak to
 Jak jsi udělala tohle
 A tamto
 To prostě nepochopim

Zvoní telefon. Otec ho jde zdvihnout.

Ornela: Řekli, že zavolaj
 Takovym hlasem
 Plnej naděje byl

Otec: To je Jirka, Ornelo
Ornela: Nejsem tu

Otec: Prej tu není

Ornela: Pro něj ne
 On by to chtěl pořád
 Abych tu byla
 No to ne
 To nehrozí
 Musim myslet na sebe
 Aspoň jednou
 Já to znám
 Co si chlapi myslej
 Co je pro ně ženská
 Jenom živná půda
 Petriho miska
 Odplivnou si do ní a čekaj, co se bude dít
 Políčko, kam zasejou
 Skliděj 
 A pak ho celý zvoraj
 Ne ne
 Já budu svým vlastnim plodem
 Hlavně nezvoraná

Matka: Ty máš svůj cíl, Ornelko.
 Svůj cíl
 Víš
 Já nikdy neměla cíl
 Já ani nevim, co to je cíl
 Cíl…
 Cíl
 Já měla tebe
 Svůj cíl
 Já nikdy nechtěla bejt slavná
 Chraňbůh
 Víš
 Ty hotely
 Bublinkový koupele
 Voní mi to, víš…
 Ale plavat bych v tom neuměla
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 Uvidíš
 Budem plavat spolu
 V těch bublinách se plavou prsa

Matka: A ty lidi, co tě zastavujou
 Jako bys jim patřila, nebo co
 Usmívaj se
 Prosej o podpisy
 Chtěj tě mít kousek
 Vylisovanou v památníčku
 Zajímaj se o tebe
 Jakoby snad neměli svůj život
 Ne
 To jsem nikdy nechtěla
 Ani tomu nerozumim, vlastně
 A ty chlapi, co se tebou zdoběj
 No dyť to člověka degraduje
 Jako bys byla perla ňáká
 Vylovená z hlubokýho moře
 Vlastně docela zajímavá
 

Otec: Já jsem se tebou zdobil

Matka: Ale nikdo se nedíval
 Ornelko,
 Ukaž ještě, jak jsi jim to předvedla

Zatímco Ornela „hraje“, otec zvedá telefon a odmítá ná-

padníky.

Ornela: Řekli, že zavolaj
 Takovym hlasem
 Plnej naděje byl
 Vždycky to řikaj
 Ale ne timhle hlasem
 „My se vám ozveme“
 „My“

 Chtěli mě zbavit zodpovědnosti
 Že „já“ jsem už udělala dost

Matka:  No teď se musí snažit oni

Ornela: Nebojim se
 Zazvoní telefon
 Ozve se ten hlas
 Plnej naděje
 Opatrně se vynoří za sluchátka
 Jako ty kluci, co se bojej odmítnutí
 Víš
 Nikdy nevejdou dovnitř
 Čekaj na vyzvání

Matka: No musí vědět, že máš svojí cenu

Zazvoní telefon.

Otec: Ano, je tady. Očekává vás.

Matka otci naznačuje, že to neměl říkat.

Ornela: (do telefonu) 
 Ano… ne
 Ale
 Řikali jste, že zavoláte
 Ale takovym hlasem
 Cože?
 Neznámá?

Telefon začne pípat. Druhá strana zavěsila.

Ornela: A až se rozplyne ten hlas
 Nadechnu se ho a zavěsím
 Ticho ať si mluví samo zas
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2. obraz

Rodiče sledují televizi. Matka přepíná kanály. Na všech 

jsou sportovní přenosy.

Matka: Fotbal
 Všude Fotbal

Otec:  Honit se takhle za něčím
 Slepě
 Nerozumím tomu
 Člověk se za tím žene
 O leckoho zakopne
 Je mu to jedno
 Jen aby dosáhl svýho

Matka: Byli tam lidi z Novy
 Zajímali se
 Strašně hodný lidi to byli
 Většina lidí, když vidí někoho umírat
 Tak dělá, že se jich to netýká
 Přiloží hluchej telefon k uchu
 To je taky hluchý
 A jdou dál
 Ale tyhle lidi se zajímali
 Ptali se, proč se to stalo
 
Otec: Supi
 A ty jim jí ještě naservíruješ
 Aby se jí nažrali z jater
 Pro trochu tý slávy

 A nic z toho
 Nikdo by se nezajímal

Matka: Prosimtě buď chvíli zticha

Otec: Podívej fotbal
 Tak to má bejt

 Jeden přihraje druhýmu
 Jejich kinetická energie se sečte
 A ten míč si najde cestu
 Je to jejich cíl
 Společně o něj usilujou
 Víš
 Někam spějou
 Společně
 To lidi zajímá
 Jenže ty po naší dceři chceš, aby to uhrála sama
 Bez ohledů
 Kličkovat mezi ostatníma
 Aby uspěla jen pro sebe
 Je ti jedno, kolikrát si namele
 Jen když má tvoje jméno na dresu

Matka: Můžeš chvíli mlčet?

Otec: Já mlčim
 Se podívej, jak mlčim
 Vidíš?

Matka: Nic se jí prosimtě nestalo
 Pár pilulek
 Chvíli zvracela no
 Ale bylo to roztomilý
 Jako tehdy
 Když si žužlala vlasy s tim šampónem
 Toxickym
 Dojalo mě to
 Jak od tý doby vyrostla
 Pár pilulek

Otec: Mohla si zhuntovat játra

Matka: Co je komu do jater
 Vidět to není
 
Otec: Mohla se otrávit
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 Prosimtě.

Televize: Za malou chvíli mimořádné zpravodajství.  
 Tragický osud mladé umělkyně.

Matka: Růžová cesta k úspěchu
 Říkala jsem to
 A ty bys nám to překazil
 Holce
 Šlapal bys Ornelce po štěstí
 Ale ona se nedá
 Má svůj cíl, táto
 Nevzdá se ho

Televize začne vysílat zprávu o úmrtí mladé zpěvačky. 

Matka pláče.

3. obraz

Ornelin trup je umístěn v akváriu s agarem. Otec lopa-

tičkou do misky sbírá množící se bakterie na povrchu 

živné půdy.

Otec: Nesmíš tolik prskat
 Ornelko
 Strašně se pak množí
 
 Nebo si kloktej tou ústní vodou
 Antiseptickou
 Všechny bakterie zničí
 Opravdu
 Mně to nevadí
 Holčičko
 O mě nejde
 Moc práce s tím není
 Ale o tebe mám strach
 
 Já tomu teda moc nerozumim
 Agar
 Živná půda
 Já v tom žádný živiny nevidim
 Průhledný
 Aspoňže v tom není žádnej sajrajt
 To vidim
 
 Ale bůhví, kolik těch živin tam je
 Ty bakterie tě o ně okrádaj
 Holčičko
 Musíme si na ně dávat pozor

 Bolí tě to?

Ornela: Ne
 Nebolí
 Neboj tati
 Trochu to lochtá
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Přichází matka s bulvárními novinami. Pláče dojetím.

Matka: Dceruško
 To je…
 Nevěřim tomu
 Jak se to stalo
 Víš
 Pořád tomu nevěřim

 Jsi slavná
 Podívej
 Píšou o tobě, holčičko
 Já jsem tak pyšná
 

Ornella: Opravdu?
 Ví se o mně?
 Tak je to pravda…
 Je třeba něco obětovat
 Měli pravdu
 Všichni
 Vždycky to říkají
 Žádný řeči jen pro televizi
 Pravda je to
 Ti, co mi říkali, že to nejde
 Ať stojím nohama na zemi
 Teď mlčí

Matka: Přesně tak, Ornelko
 Co jsou nohy…
 Panenství…

Ornela: Panenství?

Otec vytrhne matce noviny.

Matka: Dalo se to čekat
 Pohodit její spodek
 Jen tak

 Do parku
 Ty dlouhý nohy

Ornela: Takže…

Matka: No nejsi jediná
 To je první oběť slávy
 První v řadě

Otec:  Moje dcera
 Nějakej uchylák
 Pro blbej článek
 V blbym bulváru

Ornela: Nepolíbená
 Jsem nepolíbená
 Moje rty
 Schnou už od narození
 Sušila jsem je
 Měly se rozvinout, až je někdo políbí
 Chtěla jsem rozkvést
 Od hlavy až k patě
 Jako zahrada
 Než přišel, vše v ní spalo
 Ani nevim
 Nemohla jsem vědět
 Já schnu
 A plodit nebudu
 Nic
 Jen ty bakterie

Začne plakat. Ze slz v agaru ihned vyrůstají kolonie bak-

terií. Otec je urychleně odnáší.

Matka: Neplač, dceruško
 Aspoň si to nepamatuješ
 To hovado jsi neviděla
 Ty jsi neposkvrněná
 Podívej se
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V televizi na každém kanále běží zprávy o nalezených 

nohách. Spekulace čí nohy jsou. Kde je zbytek. Policie 

prosí o pomoc s identifi kací na základě uveřejněné foto-

grafi e. Ornela pláče.

Matka: Copak?
 Nejsi šťastná?
 Všude se o tobě mluví
 Všude

Ornela: Nepoznaj mě
 Nikdo mě nepozná
 Šetřila jsem to
 Aby někdo
 Kdo za to bude stát
 Víš
 Svíčky
 Gramofon
 Tak jsem to chtěla
 A teď
 Nikdo mě nepozná

Otec: (Přichází a pláče)

 Nevěřil jsem
 Já
 Omlouvám se
 Dokázala to
 Vy jste
 Dokázali jste to
 Blbej bulvár
 Jo
 Ale Hospodářský noviny?
 Jsem pyšnej…

4. obraz

V akváriu je už jen Ornelina hlava. Mluví pomalu.

Ornela: Mo – žnááá – seee tak…
 Ne
 Možná seee – tag
 Ne
 Možná se tak naarodi – la
 Možná
 Musim – se roz- mluvit
 Hezky
 Mlu – vit
 Do – reklamy
 Rtěnku
 Make – up
 Model – ka na make – up
 Řasen – ka
 Make – up
 Usmí – vat se
 Hezky

Otec jí nosí led do akvária s hlavou

Otec: Neboj se, holčičko
 
Ornela: Možná – se tak – na – rodila

Otec: Netrap se tak
 Musíš zachovat chladnou hlavu
 Zvládneš to
 Tentokrát ano
 Maminka to zařídí
 
 Ach jo
 Ta ctižádost
 Kde se to v tobě vzalo

Ornela: Možná se tak narodila…
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 Bylas malá
 Holčičko
 Mýt si se nechtěla
 Zacuchaná
 Česali tě a tys brečela
 Lítalas venku s rukama
 Jen kakao si chtěla
 Každý večer
 Vařil jsem ho pro tebe
 Jinak si neusnula
 Kakao s pěnou
 Musí nechávat vousy
 Řikalas

Ornela: Možná se tak…

Otec: Chceš ty vůbec tohle
 Tohle všecko

Ornela: …se tak narodila

Přichází matka. Ornela neslyšně opakuje reklamní frázi.

Matka: Blízko u cest
 Nedala jsem je daleko
 Prsty
 Všecky jsem rozmístila
 Leží tam
 Maličké fáborky
 Ukazují k němu
 Psi je vyčmuchají
 Smočí v nich vlhké čenichy
 Rozběhnou se našim směrem
 Najdou jí
 Naší Ornelku
 Je v pořádku
 Nikdo nezapomene
 Ty nohy

 Dlouhý nohy
 Mladá ňadra
 Všichni je znají
 Na tvář čekají
 Chtěj znát její jméno
 Nezapomenou

Zapíná televizi. Hlasatelé mluví o nalezeném trupu. 

Rukou, prstech. Z hlasů vyniká hlas Miloše Zemana.

Zeman:  Ihned, když jsem ty prsa viděl. Tedy ihned jsem 
věděl, že to není naše Kačenka.

Matka začne zdobit akvárium s Ornelinou hlavou.

Matka: Už brzy
 Slibuju
 Budeš mít všechno, Ornelko
 Vše, co jsme pro tebe chtěli
 Udělala jsem to pro tebe
 Všechno pro tebe
 Blesky 
 Cvakání fotoaparátů
 Pěnový koupele
 Všechno tě to čeká
 
 Na nás se neohlížej, holčičko
 Jdi za svým snem
 Tys vždycky měla svůj cíl
 Nezastavuj se
 Neohlížej se za náma
 Jdi za ním, Ornelko

 Budeš krásná
 Slibuju
 Chlapi tě budou nosit v náručí
 Na co nohy
 Na co ruce
 Tys nikdy nebyla holka do kuchyně
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 Dobrou noc holčičko
 Dobrou
 Vyspíme se obě do růžova
 Za tvojí růžovou budoucnost

Matka odejde. K akváriu přichází otec s hrnkem kakaa.

Otec: Tak je to tady
 Holčičko
 Poslední noc doma
 Věděl jsem, že to přijde
 Každý dítě se jednou postaví na vlastní
 Ale že tak brzy
 Asi je to tak vždycky
 Moc brzy
 
Podává jí do akvária hrnek s horkým kakaem.

 Naše poslední
 Kdybys chtěla
 
Políbí jí na čelo a odejde.

Ornela: Něco z ní bude
 Říkali
 Něco z tebe bude

 Možná se tak narodila

Horký hrnek rozpouští led v akváriu. Hladina vody 

v něm stoupá. Venku štěkají psi. Ornelina hlava se 

v akváriu utopí.

5. obraz

 
V akváriu plave hlava Ornely. Matka sedí u stolu. 

Sepisuje své příhody. Otec pláče. Otírá okraj, který na 

skle akvária zanechalo kakao.

Otec: Holčičko
 Tohle jsem nechtěl
 Tohle ne
 Jen trochu horkýho kakaa
 Nechalo vousy

 Jako malá
 Mělas ho ráda
 A já tebe
 Chtěl jsem tě podporovat
 Ve všem podpořit

 Kdybys chtěla být malířkou
 Pastelky jsi měla
 Ořezával jsem je, když jsi večer spala
 Potají
 Ráno ses radovala
 Každý den mám nový
 Myslela sis
 Čím menší, tím novější
 Jako ty telefony, cos pak měla

 Jenže pak si přestala
 Už žádný obrázky
 Ani já, ani máma, ani princezny
 Fotit jsi se chtěla
 Holka jako obrázek
 Říkali
 Jenže ty pastelky byly den ode dne kratší
 A já jsem otupěl

Matka mezitím dokončí svůj dopis. Čte si ho pro sebe. 

Učí se ho. Otec jde za ní. Ona si ho nevšímá.
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Matka: Nech toho

Otec: Měl jsem na ni dávat pozor
 Nestalo by se to

Matka: Je to MOJE vina

Otec: To neřikej
 Cos jí na očích viděla
 Všechno jsi udělala
 Nemůžeš za to

Matka: Můžu
 Moje vina je to

Otec: Udám se

Matka: Ne

Otec:  Řeknu, žes o tom nevěděla

Matka: Ne

Otec: Že je to moje vina

Matka: Je to moje vina
 Já jí usekala nohy
 Já jsem v objetí nesla její torzo
 Prsty jsem rozházela
 Novinářům jsem házela jak slepicím
 Já 

Otec: Chtělas pro ni jen to nejlepší

Matka: Když nezastříhneš větve
 Strom přestane růst
 Dělala jsem to pro ni

 A ty tu teď budeš stát
 Fňukat
 A brát si
 Doprdele
 Moje zásluhy
 Je to MOJE vina
 A já se o ní přihlásím

Vezme telefon a volá na policii.

 Halo? 
 Volám ohledně té dívky
 Toho těla
 Ano
 Chci se přiznat
 To já…
 Cože?
 Ano
 Vydržím
 Jistě

Přiloží telefon k hrudi a čte z dopisu. Odehraje se její vy-

sněná scéna. Podobná atmosféra jako při Ornely úvod-

ním monologu.

Matka: Od narození
 Vždycky jsem pro ni chtěla to nejlepší
 Podporovala jsem ji
 Dělala, co jí na očích viděla
 A dávala jsem pozor
 aby se jí do nich nedostala pěna
 Šampón, co jsem kupovala
 Jenže pak rostla
 Dospívala
 A postupně se mi začala ztrácet před očima
 Chtěla jsem jen
 Matky to musí chápat
 Aby mi nikam neutekla
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Rozpláče se.

 Milé dítě, odpusť
 Odpusť hříchy hříšnici
 Odpusť mi
 Jsem tak nešťastná.

Z představ ji vytrhne zvonění telefonu.

Matka: Ano
 Cože?
 Ano opravdu
 Prosim?
 To není možný

Zapíná televizi:

Hlas:  …k vraždě se přihlásil dnes v dopoledních hodi-
nách. Policie ho zadržela na smluveném místě. 
Vrah vůči zasahujícím nekladl žádný odpor. 
Soud pachateli přiřknul trest doživotního odně-
tí svobody.

Vrah: Odmalička
 Vždycky jsem měl takovou potřebu
 Mít moc
 Moc nad ostatními
 Dával jsem jména koťatům
 Babička mi to zakazovala
 Pak jsme je spolu topili
 Držel jsem je pod vodou
 A říkal jejich jméno
 Tály mi v dlaních
 Huňaté kostky ledu
 Ten pocit mi chyběl
 Ve městě se koťata netoulaj
 Holky jo
 A tak jsem potkal Dášu…

Otec: To není možný

Matka: Takový hrozný jméno

Otec: Obyčejný

Matka: To bychom jí nikdy nedali
 

KONEC
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z čehož jasně vyplývá, že je eklektik. Vliv oblíbených au-
torů na vlastní tvorbu nazývá „inspirací“ a autorských 
práv se nebojí. V roce 2013 uvedlo Divadlo LETÍ jeho krát-
kou hru Fresh Love jako scénické čtení. Na peníze, slávu 
a uznání teprve čeká. 

Poděkování:

Poděkování panu profesoru Vedralovi, bez jehož zadá-

ní a vedení, bych tuto hru (jako mnoho ostatních), ač je 

krátká, nikdy nedopsal.
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Pár 
poznámek 

na okraj
Dora Viceníková

Každá změna budí velké očekávání a pozornost. Náš ná-
stup do vedení Divadla Na zábradlí byl hojně komen-
tován, poskytli jsme řadu rozhovorů, uspořádali něko-
lik tiskovek, nově uvedli do počátku listopadu celkem 
osm titulů, zkrátka sáhli jsme si skoro na dno svých sil. 
A nejen těch svých, ale především celého týmu tohoto 
divadla na Anenském náměstí, který to s námi naštěstí 
vydržel, ba co víc, předčil naše očekávání. Je to zvláštní 
pocit, když se teoretický plán na papíře stane realitou. 
Nyní jsme už trošku zabydlení, v divadle známe všechny 
jménem a prodiskutovali jsme zde již řadu nocí. A zatím-
co my vydechujeme, kritici nestačí vypínat počítače a zu-
řivě komentují náš poslední kus Šedá sedmdesátá. Bez 
ohledu na to, zda nás chválí či haní, je báječné, že diva-
dlo může být takovou rozbuškou a živým tématem. Co 
mě naopak provokuje je nuda na jevišti, kdy sedíte v hle-
dišti, slyšíte stokrát řečené a stokrát ztvárněné, vyzved-
nete si kabát z šatny a už nevíte, co se před chvílí dělo 
na scéně. Mám zkrátka ráda divadlo, které vybočuje ze 
stereotypu a překvapuje. Kdy realismus nahrazují obra-
zy a zkratky, kdy téma je nosné a herci nejsou v rolích pi-
tomců, kteří roztomile tlumočí prázdný text. Málokdo se 
kupodivu vydává neprošlapanou cestou, většina se raději 
opírá o staré příběhy, které se zaobalí do méně nebo více 
odvážných kostýmů a dekorací a kritika napíše, jak v té 
které roli někdo zazářil. Ano, jistě, je to pohodlné, méně 
riskantní a vlastně všem milé. Vždyť ani kritika nerozli-
šuje autorské, interpretační divadlo od krásné artikula-
ce. Je to jako by před tabulí stáli tři žáčci, jeden krásně 
odříkal Hamleta, druhý se vciťoval do Othella a třetí by 
se pokusil o vlastní příběh. A ten třetí by to schytal, že to 
není tak úplně domyšlené, přesvědčivé a kulantně napsa-
né. Absence základních kritérií i argumentů v kritikách je 
neplodná, zbytečná a vlastně demotivující. 

V listopadu máme možnost každoročně spatřit v Praze 
přehlídku německého divadla. Divadla s velkou tradicí, 
drahými a elegantními dekoracemi, skvělými a přesný-
mi herci. Je to pro nás všechny velká škola a ať už je 
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spoň jednou ze složek. V inscenaci Oidipus město mě 
například uchvátilo její vnitřní tempo. Ač délka před-
stavení zní strašidelně – dvě a půl hodiny bez pauzy 
– ani na okamžik jsem neměla pocit prázdnoty a na-
tahování už řečeného. Vše do sebe krásně zapadalo, 
civil střídal antiku, ledabylé nástupy na scénu ostře 
kontrastovaly s tématem na scéně. U Jidáše, mono-
dramatu pronášeném zády k publiku nakonec zírám, 
jak mě sugestivně pronášený text zcela pohltil, a při-
tom jsem téměř nezahlédla hercovu tvář. Ten rozšířený 
zvyk ušklíbat se nad chladem německého divadla skrý-
vá podle mě jediné – a to naši až křečovitou obranu 
vlastní nemohoucnosti. „Bylo to takové studené…“ zna-
mená: bylo to v našich očích příliš dokonalé. My přece 
jen máme rádi trochu toho neumětelství, které z nás 
činí pěkné stádo, ze kterého nikdo nevybočuje, proto-
že všichni jsme tak trochu v něčem amatéry. A ještě to 
povyšujeme na krásnou vlastnost.
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